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Bilgi Güvenliği Derneği, kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin 
“Siber Güvenlik ve Savunmasının” gelişimine katkı sağlamakta, birikimini 

topluma aktarmakta, içerik üretilmesine, yeni çözümler geliştirilmesine ve 
bilginin yaygınlaştırılmasına destek vermekte, kamuoyunun farkındalığını 

artırmaya çalışmakta, ve sonuçta siber ve bilgi güvenliğinin kişisel, 
kurumsal ve ulusal boyutta sağlanmasına katkılar sunmaktadır. 

Tehditlerin artması, boyut ve yön değiştirmesi, çeşitlerinin artması, 
siber tehdit ekosisteminin büyümesi, kritik altyapıların hedef haline 
gelmesi, bilgi hırsızlıklarının çoğalması, yeraltında çalışan 
konsanların etkinleşmesi, siber tehditlerin artık savaşa 
dönüşmesi, siber suçların ve suçluların çoğalması, siber terörün 
artması nedeniyle, siber saldırılarla, suçlarla, terörizmle, 
zafiyetlerle mücadeleye her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyulmaktadır. Kapsamlı bir mücadele için; ulusal stratejileri ve 
eylem planlarının hayata geçirilmesi, etkili  araştırma 
merkezlerinin açılması, yeni altyapılar kurulması, yeni 
programların açılması ve son zamanlarda ise “siber ordular”, 
“mükemmelliyet merkezleri”, “ulusal siber olaylara 
müdahale”, “siber savunma ajansı” gibi yapıların kurulması, 
vb. ihtiyaçlar bizleri bu kitap serisini hazırlamaya yöneltmiştir. 
Tehditlerin boyutunu ve geleceğini anlamak ancak ve ancak bu 
alanın kapsamını iyi anlamak, gelecekte karşılaşılacak olan 
tehditleri öngörmek, buna hazır olmak için konunun etkileşim 
içerisinde olduğu tüm alanları iyi bilmek, etkileşim içerisinde 
olunan alanları iyi tanımak, yeni alanları öğrenmek 
gerekmektedir. Siber güvenlik ve savunmaya kapsamlı 
bir bakış sunmayı amaçlayan bu eser serisinin, ülke siber 
güvenliğimiz ve savunmasına katkı sağlaması beklenmektedir.
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HUKUKİ AÇIDAN BİLİŞİM SUÇLARI, 
SİBER GÜVENLİK VE ADLİ BİLİŞİM

6.1. Giriş

Dünyada siber güvenlik tehditleri artmakta, şekil ve nitelik 
değiştirmekte, bu tehditlerin etkilediği alanlar farklılaşmak-
tadır. Bu gelişime ve değişime bağlı olarak da bilişim suçları 

çok farklı şekilde işlenmekte; bilişim suçlarına konu fi il ve eylemler 
geniş bir spektruma yayılmaktadır. Nitekim, hacker olarak adlandı-
rılan bilişim suçluları meydan okuma, ego, isyan, kazanç elde etme 
gibi amaçlarla; suçlular ve kiralık saldırganlar, bilginin yok edilme-
si ya da parasal kazanç amaçlarıyla; teröristler, devletler ve devlet 
dışı aktörler, yok etme, istismar, intikam, hükümetlerin yıkılması, 
bölgesel veya küresel ticaretin bozulması gibi amaçlarla; endüstri-
yel casuslar, rekabett e avantaj, ekonomik casusluk veya maddi ka-
zanç elde etme amaçlarıyla; iç tehdit olarak adlandırılan kişi veya 
kişi grupları ise, ego, merak, parasal kazançlar, intikam hissi veya 
istihbarat gibi amaçlarla siber saldırılar düzenlemektedir [1].

Sadece bireysel suçlular değil, suç örgütleri, devlet dışı aktörler ve 
devletler de mevcut açıkları kullanmakta ve hatt a kendileri özel 
açıklar ve araçlar geliştirmektedir. Bilişim suçları; bilişim sistemi-
ne girme, botnet kullanma, DDoS saldırıları, siber takip, ağ izleme 
(sniffi  ng), aldatma (spoofi ng), bilgi çalma, özel veriye yetkisiz eri-
şim, sabotaj başta olmak üzere çok geniş yelpazede fi il ve hareket-
lerle işlenmektedir.

Bilişim sistemlerinin nitelik ve nicelik olarak gelişmesi, değişmesi 
ve farklılaşması, bu suçların hem işleniş şekillerini hem de adli bili-
şim bağlamında incelenmesini girift hale getirmiştir. Öyle ki, her bir 
bilişim sistemi için farklı adli bilişim tekniklerinin kullanılması za-
ruri hale gelmiş; adli bilişim, bilgisayar, ağ, veritabanı, bulut, mobil, 
araç, IoT adli bilişimi gibi alt kırılımlara uğramıştır. Veri kaydedile-
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bilen ortamlardaki esaslı değişiklikler, bu alandaki mevcut kuralla-
rın da kapsamlı şekilde gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Bilişim suçlarının sınır aşan niteliği, bilişim sistemlerinin hızla ge-
lişmesi, hayatın farklı alanlarında farklı amaçlarla kullanılmaya 
başlanması, teknoloji ve hukuk arasındaki etkileşimde önemli bir 
kırılma noktası olmuş; bu alanda çıkan uyuşmazlıkların soruştu-
rulması ve kovuşturulması sui generis bir nitelik kazanmıştır. Bu 
çalışmanın amacı bilişim suçlarının Türk hukukunda nasıl düzen-
lendiğini incelemek, bu konudaki güncel sorunları tespit etmek ve 
yasal çerçevenin bilişim ve teknolojideki gelişmelere ne kadar yanıt 
verebildiği sorusuna cevap bulmaktadır. Çalışma, dört ana bölüme 
ayrılmıştır. İlk bölümde Türk hukukunda bilişim suçları, ikinci bö-
lümde hukuki açıdan siber güvenlik, üçüncü bölümde ise adli bili-
şim konuları incelenecek olup, son bölümde değerlendirmelere yer 
verilecektir.

6.2. Bilişim Suçları
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hükümler isimli İkinci Ki-
tap’ının “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı Üçüncü Kısım’ının Onun-
cu Bölümü “Bilişim Alanında Suçlar”a ayrılmıştır. Bu doğrultuda 
Bilişim sistemine girme (Madde 243), Sistemi engelleme, bozma, 
verileri yok etme veya değiştirme (Madde 244), Banka veya kre-
di kartlarının kötüye kullanılması (Madde 245), Yasak cihaz veya 
programlar (Madde 245A) ve Tüzel kişiler hakkında güvenlik ted-
biri uygulanması (Madde 246) madde başlıklı beş farklı maddeyle 
bilişim alanını ilgilendiren en önemli fi il ve hareketler suç kapsamı-
na alınmıştır. Bu suçların, bilişim sistemlerinin güvenliği, sistemin 
manipüle edilmeden doğru bir şekilde işlemesi, içerdiği verilerin 
bütünlüğü, sıhhati, sistem içerisinde kredi kartlarının kullanılma 
yoğunluğu ve ekonomik sistemdeki rolü nedeniyle; bu sistemlerin 
kötüye kullanılmasının önlenmesi, toplumdaki herkesin yararına 
olacağı için “Topluma Karşı Suçlar” kısmında düzenlenmiştir [2].

Suçlar, zaman içerisinde bilişim alanındaki gelişmelerle uyumlu şe-
kilde gelişmiş ve yeni suç tipleri ihdas edilmiştir. 2016 tarihli 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 30. maddesiyle Türk 
Ceza Kanunu’na eklenen 245A maddesinde yer alan yasak cihaz 
veya programlar suçu güncel bir örnektir. Benzer şekilde, 6698 sayı-
lı Kanun’un 30. maddesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesine 
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eklenen dördüncü fıkrada kendine yer bulan veri nakillerini siste-
me girmeksizin izleme suçu da toplumsal bir ihtiyaca cevap vermek 
adına ihdas edilmiştir.

Bilişim sistemlerini ilgilendiren suçlar sadece bu bölümde düzen-
lenen suçlar değildir. Türk Ceza Kanunu’nun başka bölümlerinde 
de bilişim sistemlerini ilgilendiren, bilişim sistemlerini kullanarak 
haksız yarar sağlamayı veya bilişim sistemlerinin bir aracı olarak 
kullanılmasını farklı şekilde yaptırıma bağlayan hükümler yer al-
maktadır. “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” baş-
lıklı Dokuzuncu Bölümde yer alan Kişisel verilerin kaydedilmesi 
(Madde 135), Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçir-
me (Madde 136), Verileri yok etmeme (Madde 138) suçları dışında, 
Türk Ceza Kanunu’nun çeşitli bölümlerinde, Haberleşmenin gizli-
liğinin ihlali suçu (Madde 132), Hakaret (Madde 125), Haberleşme-
nin engellenmesi suçu (Madde 124), Bilişim sisteminin kullanılması 
yoluyla işlenen hırsızlık suçu (Madde 142/2-e), Bilişim sisteminin 
kullanılması yoluyla işlenen dolandırıcılık suçu (Madde 158/1-f) 
gibi bilişim sistemleriyle işlenmesi mümkün çeşitli suçlar da yer al-
maktadır.

Bu çalışma kapsamında klasik bilişim suçları olarak nitelendirile-
bilecek temel bilişim suçları incelenecek; bilişim sistemlerini ilgi-
lendiren veya bilişim sistemleriyle işlenmesi mümkün suçlara ise 
ilgili yerlerde değinilecektir. Banka veya kredi kartlarının kötüye 
kullanılması suçu inceleme kapsamına alınmamıştır. İlgili suçlar 
incelenmeden önce, konunun uluslararası hukuktaki en önemli ve 
kapsayıcı düzenlemesi olan Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi 
kısaca incelenecektir.

6.2.1. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi

Bilişim suçlarının coğrafi  sınır tanımaması, çok az masrafl a çok kısa 
sürede büyük zararlara yol açabilecek şekilde işlenmesi ve faillerin, 
çoğu zaman bu suçlarda anonim olması nedeniyle bu suçlarla mü-
cadelede devletlerin iş birliği yapması kaçınılmaz olmuştur. Özel-
likle, bu suçların çoğu zaman sınır aşan şekilde işlenmesi, hangi ül-
kenin yargısının yetkili olacağına ilişkin olarak adli yardımlaşmayı 
gerekli kılmaktadır. Söz konusu nedenlerle bilişim suçları ile müca-
delede Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, OECD, 
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G8 gibi uluslararası kuruluşlar birçok çalışma yürütmüştür. Bu ça-
lışmalar arasında Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’ni diğerle-
rinden ayıran husus, sözleşmeye taraf devletlerin, bilişim suçlarına 
ilişkin olarak iç hukuklarında düzenleme yapmayı ve uluslararası 
adli iş birliğini taahhüt etmiş olmalarıdır. Sözleşme, her ne kadar 
Avrupa Konseyi nezdinde imzalanmış olsa da konsey üyesi olma-
yan ve aynı zamanda Avrupa kıtası dışında bulunan ABD, Kanada, 
Japonya, Güney Afrika, İsrail, Avusturalya gibi ülkelerin de taraf ol-
ması nedeniyle bölgesel değil uluslararası bir nitelik arz etmektedir.

Avrupa Konseyi, bu sürece, konseyin alt çalışma komitelerinden 
birisi olan Avrupa Suç Sorunları Komitesi’nin (The European Com-
mitt ee on Crime Problems) 1996 yılında siber suçlarla ilgilenecek bir 
uzmanlar komitesi kurulmasını önermesi ile başlamıştır [3]. 1997 
yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu, söz konusu uzmanlar ko-
mitesini (Committ ee of Experts on Crime in Cyberspace) kurmuş ve 
komiteden siber suçlarla mücadeleye ilişkin bağlayıcı özelliğe sahip 
bir hukuki metin hazırlamasını istemiştir. Bunun üzerine komitenin 
hazırladığı taslak metin, 23 Kasım 2001’de Macaristan’ın başkenti 
Budapeşte’de imzaya açılmıştır. Türkiye sözleşmeyi 10 Kasım 2010 
tarihinde imzalamış, 29 Eylül 2014 tarihinde onaylamış ve sözleş-
me, 1 Ocak 2015 tarihinde iç hukuk bağlamında yürürlüğe girmiştir 
[4]. 8 Ekim 2018 tarihi itibariyle sözleşmeye taraf 61 ülke bulunmak-
tadır ve bu ülkelerin on sekizi Avrupa Konseyi üyesi değildir [5].

Sözleşme, 48 madde ve dört bölümden müteşekkildir. Bu bölümler 
sırasıyla; terimler, ulusal düzeyde alınacak önlemler, uluslararası iş 
birliği ve diğer hükümler şeklindedir. Terimler bölümünde; bilgisa-
yar sistemi, bilgisayar verisi, hizmet sağlayıcı ve trafi k verisi terim-
leri tanımlanmıştır. Ulusal düzeyde alınacak önlemlerden bir kısmı 
maddi ceza hukukuna ilişkin iken bir kısmı muhakeme hukukuna 
ilişkindir. Maddi ceza hukukuna ilişkin kısımda taraf devletlerin 
hangi fi illeri iç hukukları bakımından suç olarak kabul edeceği belir-
tilmiştir. Muhakeme hukukuna ilişkin kısımda ise, özellikle bilişim 
suçlarında, suç delillerine ulaşmanın ve mahkeme önünde temsil 
edici, bütünlüğü bozulmamış delil elde etmenin zorluğu nedeniyle 
ulusal hukuklara yön gösterici hükümler getirilmiştir. Uluslararası 
iş birliği bölümünde ise uluslararası adli yardımlaşmaya ilişkin hü-
kümler bulunmaktadır.
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Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nde tanımlanan ve taraf dev-
letlerin iç hukuklarına dahil etmeleri gereken suç tipleri şu şekilde 
sıralanabilir: 

• Bilgisayar verilerinin ve sistemlerinin gizliliğine, bütünlüğüne 
ve erişilebilirliğine yönelik suçlar başlığında düzenlenen suçlar: 
Yasadışı erişim, yasadışı araya girme, verilere müdahale, sisteme 
müdahale, cihazların kötüye kullanımı (Madde 2-6)

• Bilgisayarla bağlantılı suçlar başlığında düzenlenen suçlar: Bilgi-
sayarla bağlantılı sahtecilik, bilgisayarla bağlantılı dolandırıcılık 
(Madde 7-8)

• İçerikle bağlantılı suçlar başlığında düzenlenen suçlar: Çocuk 
pornografi siyle bağlantılı suçlar (Madde 9)

• Telif hakkı ve bununla bağlantılı hakların ihlaline ilişkin suçlar 
(Madde 10).

6.2.2. Bilişim Sistemine Girme veya Sistemde Kalma Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesi şu şekildedir:

 Bilişim sistemine girme

 Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hu-
kuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir 
yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fi illerin bedeli karşılığı yararlanılabilen 
sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar 
indirilir.

(3) Bu fi il nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında ger-
çekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka 
aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır.

Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçu kapsamında ilk 
fıkrada suçun temel hali; ikinci fıkrada suçun daha az cezayı ge-
rektiren nitelikli hali; üçüncü fıkrada ise suçun neticesi sebebiyle 
ağırlaşan şekli düzenlenmiştir. 2016 yılında ise, ilgili maddeye ayrı 
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bir dördüncü fıkra eklenmek suretiyle müstakil bir suç niteliğinde 
olan veri nakillerini sisteme girmeksizin teknik araçla izleme suçu 
düzenlenmiştir.

Bilişim sistemine girme suçu, Avrupa Konseyi Siber Suç 
Sözleşmesi’yle uyumlu bir düzenlemedir. Sözleşmenin 2. madde-
sinde “Her bir taraf devlet, bir bilgisayar sisteminin tamamı veya herhan-
gi bir bölümüne haksız ve kasıtlı olarak erişilmesini suç kapsamına almak 
için gerekli kanuni düzenlemeyi yapmalı, gerekli önlemleri almalıdır. Taraf 
devlet, bu suçun oluşması için erişimin güvenlik önlemleri ihlal edilerek 
ya da bilgisayar sistemine bağlı diğer bir bilgisayar sistemi aracılığıyla 
bilgisayar verisini almak ya da başka kötü niyetlerle kullanmak şartına 
bağlayabilir.” hükmü yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 243. 
maddesinin birinci fıkrasında tanımlanmış olan bilişim sistemine 
girme suçu, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nde yer alan her 
bir taraf devletin bir bilgisayar sisteminin tamamına veya herhangi 
bir bölümüne haksız ve kasıtlı olarak erişilmesini suç kapsamına 
almak için gerekli kanuni düzenlemeyi yaparak gerekli önlemleri 
almasını öngören yükümlülüğü karşılamaktadır. Bilişim sistemine 
girme suçunun oluşması, erişimin, güvenlik önlemleri ihlal edilerek 
ya da bilgisayar sistemine bağlı diğer bir bilgisayar sistemi aracılı-
ğıyla bilgisayar verisini almak ya da başka kötü niyetlerle kullan-
mak şartına bağlanmamıştır [6].

6.2.2.1. Korunan Hukuki Değer

Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçunda birden fazla 
hukuki değer korunmaktadır ve bu değerler, bilişim sistemlerinin 
güvenliği ve güvenilirliğidir [7]. Haklı olarak belirtildiği üzere bi-
lişim sistemlerinin güvenliği, verilerin gizliliğinin korunmasından, 
özel hayatın dokunulmazlığına, kişilerin veya kurumların ihtiyaç 
duyduğu güvenlik duygusundan öte, üstün bir değerdir [8]. Bilişim 
sistemlerinin sağlıktan güvenliğe, eğitimden bankacılığa, evlerden 
işyerlerine, devlett en özel sektöre, gençlerden yaşlılara kadar çok 
farklı alanlarda, yerlerde ve kişilerce kullanılıyor olması, bunların 
güvenliğinin sağlanması için özel bir düzenleme yapılmasını gerek-
tirmiştir. Bilişim sistemlerinin güvenilirliği ise toplumda bu sistem-
lere karşı oluşan güven duygusunu; kişilerin kendilerine özgü ve 
sadece kendilerinin yönetmek isteyecekleri bir alan oluşturdukla-
rını; bu sebepledir ki bu alanın kişiliklerini rahatlıkla geliştirebile-
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cekleri güvenli bir alan olmasını isteme ve bu güvenliğin korunma-
sını bekleme hakkına sahip olduğunu ifade etmektedir [9]. Bilişim 
sistemlerinin güvenilirliğinin korunmasının korunan hukuki değer 
olduğunun bir dayanağı olarak da bilişim alanında işlenen suçların, 
topluma karşı işlenen suçlar kapsamında düzenlenmiş olması ve bu 
bilişim sistemlerine karşı toplumda ortaya çıkan güven duygusu-
nun korunması ihtiyacı olduğu gösterilmektedir.

Hem bireyler hem de devlet bilişim sistemlerine güvenmektedir. Bi-
reyler, paralarını bilişim sistemlerine emanet etmekte, en hassas ve 
özel hayatlarının en mahrem verilerini bilişim sistemlerine kaydet-
mekte, bilişim sistemleri aracılığıyla verileri aktarmaktadır. Özellik-
le, internetin yaygınlaşmasıyla bilişim sistemlerinin kullanımı farklı 
bir evreye ulaşmıştır. İnternet kullanmak bir lüks olmaktan çıkmış 
ve artık, temel bir yetenek halini almıştır. Bu sebeple, interneti kim 
kullanıyor sorusuna tüketici bir yanıt vermek zorlaşmakta; aynı şe-
kilde, internetin etkileşimli özelliği, internetin kullanım alanları için 
tüketici bir listeleme yapmayı imkânsız kılmaktadır.

Bilişim sistemleri kamu tarafından da yaygın şekilde kullanılmak-
tadır. Öyle ki, bazı ülkelerde seçimler veya referandumlar bile bili-
şim sistemleri aracılığıyla gerçekleşebilmektedir [10]. Ayrıca, kamu 
hizmetlerinin dijital ortamda sunulması veya kamu hizmetlerinin 
sunumunda bilişim sistemlerinden faydalanılması artık istisna de-
ğil, asıl olmuştur. Kamu hizmetlerinin ilk önce e-Devlet hizmeti ola-
rak tasarlanması veya mevcut hizmetlerin ağırlıklı olarak elektro-
nik ortamdan yürütülecek şekilde modernizasyonunun sağlanma-
sı (“Digital by default” ilkesi) ile e-Devlet hizmetlerinin tek işlem 
veya başvuru ile tamamlanabilmesini sağlayacak şekilde geliştiril-
mesi prensipleri (“Once only principle” ilkesi) çeşitli strateji belge-
lerinde ve hukuki düzenlemelerde yer bulmuştur [11]. Türkiye’de 
de e-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik, e-Devlet hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli 
hizmet sağlanmasını, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının 
yaygınlaştırılmasını ve bilişim sistemlerinin güvenliğine yönelik 
ulusal ve uluslararası standartlara uyulmasını, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının, e-Devlet projelerinin hayata geçirirken ve sunarken 
uyması gereken temel ilkeler olarak belirlemiştir [12]. Bu açık nor-
matif dayanak ve bireylerin yukarıda izah edilen bilişimi kullanma 
alanları dikkate alındığında bilişim sistemlerinin güvenilirliğinin, 
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bilişim sistemlerinin güvenliği kadar; hatt a onun da önüne geçen 
bir hukuki değer olduğu söylenebilir.

6.2.2.2. Tipikliğin Maddi Unsurları

Her suçun bir kanuni tanımı vardır ve bu tanım suçu soyut olarak 
tanımlar. Bu çizilen soyut çerçeve veya şablon somut olaya uygulan-
mak suretiyle suçun varlığı tespit edilir. Her suç, aslında bir yazılım 
gibi değişkenler, döngüler, fonksiyonlar, koşul yapıları, diziler ve 
algoritmalar şeklinde formüle edilebilir. Yazılımcı sıfatıyla kanun 
koyucu programı yazar; yargı ise somut bir uyuşmazlıkta verileri 
girerek, değişkenleri tanımlayarak programı çalıştırır ve bir karara 
varır. Elbett e uyuşmazlıklar, her zaman steril ve de basit değildir. 
Uyuşmazlıkların belirli aşamalarında, yani belirli döngülerin so-
nunda, hâkimin müdahale etmesi, vicdanına ve muhakemesine da-
yalı olarak bir tercihte bulunması ve nihayetinde bir karar vererek 
bir sonraki döngüye geçmesi gerekir.

Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçunda suçun kanu-
ni unsuru, yani tipiklik, çeşitli alt unsurlardan oluşmaktadır.

a. Fail

Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçu herkes tarafından 
işlenebilecek bir suçtur. Bu suç için özel bir nitelik aranmamaktadır. 
Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçunun işlenebilmesi 
için gerekli olan teknik bilgi, her bilişim sistemi için farklıdır. Bili-
şim sistemleri o kadar çeşitlenmiş ve hayatın o kadar farklı alanla-
rında kullanılmaktadır ki, her bilişim sistemi için farklı bir yöntem 
ve teknik gerekmektedir. Fail, bilişim sistemine girmek için gerekli 
kodu/uygulamayı kendi geliştirebileceği gibi, başkasının yazdığı bir 
kodu/uygulamayı da kullanabilir. Bilişim sistemine girme suçunun 
failleri hacker, cracker, phreaker veya lamer gibi farklı sıfatlarla anı-
labilir. Aşağıda açıklanacağı üzere, salt kodun/uygulamanın, yasak 
cihaz ve programların geliştirilmesi müstakil suç olarak tanımlan-
mıştır. İş birliği durumları suçun özel görünüş hallerinde suçluların 
çokluğu (iştirak) kısmında ayrıca açıklanacaktır.

Öte yandan, şunu da belirtmek gerekir ki, bilişim sistemine girme 
veya sistemde kalma suçunun işlenebilmesi için gerekli olan teknik 
bilgiler internet ortamında kolaylıkla erişilebilir yerlerde de bulu-
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nabilmektedir. Karmaşık sistemlerin de bazen o kadar temel açık-
ları vardır ki, teknik yeterliği olmayan, temel seviyede bilgisayar 
kullanan birisi bile bilişim sistemine girme suçunun faili olabilir. 
Sisteme kolay veya zor girilmiş olması, suçun oluşması ve fail ol-
mak bakımından önem arz etmemektedir.

Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçunun faili tüzel 
kişi olabilir mi? Tüzel kişilerin suç faili olamayacakları ve ceza so-
rumluluklarının bulunmadığı; ancak, bilişim sistemine girme veya 
sistemde kalma suçu işlenmesi suretiyle bir tüzel kişinin yararına 
haksız menfaat sağlanmışsa, Türk Ceza Kanunu’nun 246. maddesi 
uyarınca bunlara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabileceği kabul 
edilmektedir [13].

b. Mağdur

Türk Ceza Kanunu, fail gibi mağdur açısından da bilişim sistemi-
ne girme veya sistemde kalma suçunda özel bir şart aramamıştır. 
Herkes bu suçun mağduru olabilir. Suçun mağduru kimdir sorusu-
nun yanıtında ise, bilişim sistemi üzerinden hak sahibi olma krite-
rinden hareket edilmektedir [14]. Teknik olarak yetkilendirmeden 
hareketle; diğer bir deyişle kimin bilişim alanına izinsiz giriş sağ-
landığından yola çıkarak mağdurun kim olduğu tespit edilecektir. 
Sistem üzerinde bir kişi hak sahibi olabileceği gibi; diğer bir deyiş-
le, mağdur olabileceği gibi birden çok kişi de yetkilendirilmiş ve 
dolayısıyla mağdur olabilir [15]. Mağdurun açık veya örtülü rızası 
halinde suç oluşmayacaktır. Rıza konusu, hukuka aykırılık unsu-
runda etrafl ıca incelenecektir. Tüzel kişiler suçun mağduru olabilir 
mi? Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçunun mağdu-
ru ancak gerçek kişiler olabilir; tüzel kişiler ise suçtan zarar gören 
olarak nitelendirilecektir [16].

Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçunun konusu olan 
bilişim sisteminde hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olmasının 
suçun oluşmasına veya cezaya etkisi var mıdır? Bilişim sistemin-
de güvenlik önlemi alınmamış olmasının suçun oluşmasına veya 
cezaya etkisi olmadığı gibi; özel nitelikli kişisel veriler gibi hassas 
veya kritik verilerin barındırıldığı bilişim sistemlerine girme veya 
sistemde kalma hallerinin, suçun cezasının artt ıran nitelikli hal ola-
rak düzenlenmesi gerektiği tartışılmaktadır [17].  Esasında, güven-
lik önlemi göreceli bir kavramdır. Her sistem için alınabilecek farklı 
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nitelikte ve seviyede tedbirler vardır. Hukuki belirlilik açısından 
güvenlik önlemini esas alarak hareket etmek, bu sebeple yerinde 
olmayacaktır.

c. Suçun Konusu

Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçunun konusu Türk 
Ceza Kanunu’nun 243. maddesindeki her bir fıkra için farklıdır. Bi-
lişim sistemine girme suçunun düzenlendiği birinci fıkrada suçun 
konusu hukuka aykırı olarak girilen veya kalınan bilişim sistemi; 
nitelikli halini düzenleyen ikinci fıkrada suçun konusu, bedeli kar-
şılığı yararlanılabilen sistemler ve üçüncü fıkrada düzenlenen neti-
ce sebebiyle ağırlaşan halde ise bilişim sisteminde yer alan veriler-
dir. Her ne kadar hukuki değer ve suçun konusu birbiriyle yakın ve 
hatt a bazı durumlarda iç içe geçmiş kavramlar olsa da, müstakil ve 
farklı kavramlardır [18]. Bir suçta korunan hukuki değer, eylemle 
ihlal edilen hukuki varlık veya menfaati ifade etmektedir; suçun ko-
nusu ise eylemin yöneldiği kişi veya şeydir [19].

243. maddenin gerekçesinde bilişim sistemi, verileri toplayıp yer-
leştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağını 
veren manyetik sistemler olarak tanımlanmıştır [20]. Üçüncü fıkra-
da suçun konusu olan veri kavramı Türk Ceza Kanunu’nda açıkça 
tanımlanmamış olsa da, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Ya-
yınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mü-
cadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrası-
nın (k) bendinde bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen 
her türlü değer olarak tanımlanmıştır. Bu tanım sadece yol gösterici 
nitelikte olup, bilişim sistemine girme veya kalma suçu için yerin-
deliği tartışılabilir.

Önemle belirtmek gerekir ki, bütününe veya bir kısmına, hukuka 
aykırı olarak girilen veya orada kalınmaya devam edilen sistem bir 
bilişim sistemi değilse, Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan suç oluşmayacaktır. Türk Ceza Kanunu 
gerekçesinde yer alan tanım, şüphesiz, bağlayıcı değildir ve sade-
ce yol göstericidir. Bir bilişim sisteminden bahsedilebilmesi için, 
ortada verileri toplayabilme, saklayabilme, işleyebilme, çoğaltabil-
me, değerlendirebilme ve aktarabilme özelliklerine sahip olan ve 
bu fonksiyonları, çok yönlü olarak otomatik işlemlere tabi tutma 
olanağı veren bir sistemin varlığının gerekliliği ileri sürülmektedir 
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[21 ]. Peki gelişen teknolojiler karşısında bilişim sistemi nasıl tanım-
lanmalıdır? Bilişim sistemi kavramı bilgisayarlardan ibaret değil-
dir. Salt bilgisayar olarak nitelendirilmesi suçun kapsamını aşırı 
sınırlayacağı gibi, korunan hukuki değerler dikkate alındığında 
amaca uygun düşmeyecektir. Bu sebepledir ki, bilgisayarların yanı 
sıra bilgisayar olarak nitelendirilmemesine rağmen veri iletişimi 
sağlayan bilişim alanına dahil unsurlardan sayılması gereken diğer 
elektronik, manyetik, mekanik araçlar üzerinde veyahut bunları, 
veri iletişimi için birbirine bağlayan somut veya soyut ağlar üze-
rinde işlenebileceği kabul edilmektedir [22]. Bilgisayar, dizüstü bil-
gisayar, tablet, elektronik kitap okuyucu, akıllı saatler, ağ cihazları 
ve eşyaların interneti altında genel olarak sınıfl andırılabilecek akıllı 
cihazlar, bilişim sistemine hukuka aykırı girme veya sistemde kal-
ma suçunun konusu olabilecektir [23]. Nitekim, eşyaların interne-
tiyle bilişim sistemleri günlük hayatın çok geniş alanlarına girmiş, 
bilişim sistemlerinin birbiriyle etkileşimleri artmış ve bu sebepledir 
ki, bunların güvenliğinin ve güvenilirliğinin korunmasında üstün 
toplumsal bir fayda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, korunan hukuki 
değerler ve toplumsal menfaatler dikkate alındığında, bilişim sis-
temi kavramının mümkün olduğunca geniş yorumlanması yerinde 
bir yaklaşım olacaktır.

ç. Hareket

Bilişim sistemine girme suçunun oluşması için hangi tür yöntem 
veya teknik kullanılırsa kullanılsın asıl olan bilişim sistemine gir-
me veya sistemde kalma fi illeridir. Bilişim sistemine girme eylemi 
veya sistemde kalma eylemlerinden birisinin yerine getirilmesi du-
rumunda suç oluşmaktadır. Sisteme girme veya sistemde kalma fi -
illerinin cezalandırılmaları bakımından fark var mıdır? Kanun ko-
yucu bu konuda bir ayrıma gitmemiş olup her iki fi ilin de cezası 
aynıdır: bir yıla kadar hapis veya adli para cezası [24]. Hem sisteme 
girilmesi hem de sistemde kalmaya devam edilmesi durumunda 
cezalandırılma nasıl olacaktır? Bu tür durumlarda tek suçun bulun-
duğunun kabul edilmesi yerinde olacaktır [25]. Zira girme ve kalma 
hareketleri kanunda seçimlik olarak düzenlenmiştir.

Bilişim sistemine girildiği ancak sistemdeki hiçbir veriye veya dos-
yaya dokunulmadığı; verinin aktarılmadığı durumlarda suç oluşa-
cak mıdır? Bilişim sistemine girme suçu, aynı zamanda soyut teh-
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like suçudur. Somut tehlike suçlarında, zarar tehlikesinin gerçek 
olması gerekirken; soyut tehlike suçlarında ise hareketin yapılmış 
olması yeterli olup, ayrıca somut bir tehlikenin meydana gelmesine 
gerek yoktur [26]. Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma su-
çunun oluşması için de bilişim sistemine girme veya sistemde kal-
ma hareketlerinden birisinin yerine getirilmesi suçun oluşması için 
yeterlidir; zararın oluşması ya da zararın doğması için somut veya 
yakın bir tehlikenin oluşması gerekmemektedir [27].

Bilişim sistemine girme suçu ne zaman oluşur? Bilişim sistemine 
girmek olarak hüküm kaleme alındığı için bundan yola çıkarak gir-
mek fi ili; donanıma fi ziksel olarak girilmesi olarak mı, yoksa yazı-
lıma erişilmesi olarak mı anlaşılmalıdır? Bilişim sisteminin oluştur-
duğu soyut alana girildiği an; sistemin tamamına veya bir kısmına 
ulaşmak, içeriğine dahil olmak; bu doğrultuda yazılım alanına giril-
mesiyle suçun işlendiği kabul edilmektedir [28]. Diğer bir deyişle, 
bilişim sistemlerinin oluşturduğu sanal alana girilmesi gerekir [29]. 
Aynı doğrultuda, suçun oluşması için, sisteme girişi engelleyici ted-
birlerin alınmış olması şart kabul edilmemektedir [30].

Bilişim sistemine girme suçunun farklı yöntem ve teknikler kullanı-
larak işlenmesi mümkündür. Suçun oluşması için bir hukuki sınırın 
ihlal edilmesi yeterli görülmektedir [31]. İhlalin nasıl gerçekleştiği 
veya sisteme girmenin ne kadar zor veya kolay olduğu, sisteme gi-
riş için kullanılan uygulamanın bizzat fail tarafından geliştirilmiş 
olmasıyla başka birisi tarafından geliştirilmiş bir uygulamanın kul-
lanılması önemli değildir.

Hukuki bir sınır ihlal edilmemişse veya sisteme girilmesi için rıza 
söz konusuysa suç da oluşmayacaktır. Erişime yönelik bir kısıtla-
manın olmadığı, herkesin erişebildiği veya örneğin belirli bir gru-
bun erişimine açık olan bir bilişim sistemine yine bu gruptan kişiler-
ce erişim sağlandığı durumlarda suç oluşmayacaktır. Örneğin, bir 
şirketin çalışanlarının doğrudan erişimine açtığı sisteme şirket ça-
lışanlarının erişiminde suç oluşmayacakken; şirket tarafından izin 
verilenler dışında birilerinin erişimi durumunda suç oluşacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinin ilk kabul edildiği 2004 yı-
lındaki halinde bilişim sistemine girme suçu “bir bilişim sisteminin 
bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalma-
ya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir” 
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şeklindeydi. TBMM Adalet Komisyonu’nda her ne kadar “veya” 
bağlacı hali kabul edilmişse de TBMM Genel Kurulu’nda “veya” 
bağlayıcı, “ve” olarak değiştirilmiştir. Her ne kadar Türk Ceza Ka-
nunu gerekçesinde “maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin 
bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kal-
maya devam etmek fi ili suç hâline getirilmiştir” denilmiş olsa da “veya” 
değil, “ve” bağlacı şeklinde hüküm yürürlüğe girmiştir.

Açıkça “ve” bağlacıyla iki fi il birbiriyle bağlandığı için suçun oluş-
ması için bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hem hukuka 
aykırı olarak girilmesi ve hem de orada kalmaya devam edilmesi 
gerektiği gibi bir durum söz konusuydu [32].  Bu sebepledir ki, suç 
birden fazla hareketin birbirine bağlı şekilde yapılmasını gerektir-
diği için birleşik hareketli bir suç olarak kabul edilmekteydi [33]. 
Bu dönemde en önemli tartışmalardan birisi suçun oluşması için 
sistemde ne kadar kalınması gerektiğiydi [34]. Haklı olarak belirtil-
diği üzere, suç konusunu oluşturan her bilişim sisteminin özelliği 
ve güvenlik yapısının birbirinden farklı olması başta olmak üzere 
sistemde kalma hareketinin hangi andan itibaren başladığının be-
lirlenmesi, her somut olay açısından farklılık gösterdiği için farklı 
uygulamalara yol açmıştır [35]. Esasında Avrupa Konseyi Siber Suç 
Sözleşmesi de bilişim sistemine hukuka aykırı erişimi suçun oluş-
ması için yeterli görmekte; ayrıca kalma unsurunu aramamaktadır. 
Tüm bu eleştiriler ve Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’yle olan 
farklılıklar dikkate alınarak 2016 yılında Türk Ceza Kanunu’nun 
243. maddesinin birinci fıkrasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanunu’nun 30. maddesiyle değişiklik yapılmış ve bu 
fıkrada yer alan “ve” ibaresi, “veya” şeklinde değiştirilmiştir. Neti-
cede, suç, birleşik hareketli suç olmaktan çıkarılmıştır. Suçun oluş-
ması için bilişim sistemine girilmesi veya kalınması fi illerinden her-
hangi birinin işlenmesi yeterlidir.

Bilişim sistemine girme ne kadar suç ise bilişim sisteminde kalmak 
da aynı ölçüde suçtur. Yukarıda da belirtildiği üzere, hem sisteme 
girilmesi hem de sistemde kalmaya devam edilmesi durumunda 
tek suçun bulunduğunun kabul edilmesi yerinde olacaktır. Ör-
neğin, kişiye bilişim sistemine giriş izni verilmiştir ancak değişen 
hukuki ilişki sebebiyle giriş yetkisi kaldırılmıştır. Benzer şekilde, 
bilişim sisteminin güvenliği başkası tarafından kırılmıştır ve mev-
cut güvenlik önlemleri kaldırılmıştır. Tüm bu ihtimallerde bilişim 
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sisteminde kalmaya devam edilmesi durumunda söz konusu suç 
oluşacaktır. Aşağıda etrafl ıca incelenecek hukuka aykırılık unsuru-
nun sınırları, bu suçun sınırının çizilmesi için yol gösterici olacaktır. 
Bu doğrultuda, bilişim sistemine girme suçu, hukuka uygun olarak 
giren kişinin (ki rızayla veya başka bir hukuka uygunluk sebebiy-
le girilmiş olmasının önemi yoktur), hukuka aykırı olarak sistem-
de kalmaya devam etmesi veya başkasının bilişim sistemine kastı 
olmaksızın yanlışlıkla giren bir kimsenin, durumu fark etmesine 
rağmen sistemde kalması; diğer bir deyişle suç teşkil etmeyen sis-
teme icrai hareketle girmenin ihmali şekilde sürdürülmesi şeklinde 
işlenebilir [36]. Örneğin, kişiye bilişim sistemine giriş izni verilmiş-
tir, ancak değişen hukuki ilişki sebebiyle giriş yetkisi kaldırılmıştır. 
Benzer şekilde, bilişim sisteminin güvenliği başkası tarafından kı-
rılmıştır ve mevcut güvenlik önlemleri kaldırılmıştır. Tüm bu ihti-
mallerde, bilişim sisteminde kalmaya devam edilmesi durumunda 
söz konusu suç oluşacaktır. Aşağıda etrafl ıca incelenecek hukuka 
aykırılık unsurunun sınırları, bu suçun sınırının çizilmesi için yol 
gösterici olacaktır.

d. Suçun Bedeli Karşılığı Yararlanılabilen Sistemler Hakkında 
İşlenmesi

Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçunun nitelikli hali 
Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinin ikinci fıkrasında düzen-
lenmiştir. Nitelikli hal, suçun konusu olan bilişim sisteminin tü-
rüne göre belirlenmiştir. Söz konusu hükme göre, bedeli karşılığı 
yararlanılabilen bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, 
hukuka aykırı olarak girilmesi veya orada kalmaya devam edilmesi 
durumunda verilecek ceza yarı oranında indirilecektir.

Bedeli karşılığı yararlanılabilen bir bilişim sistemine yönelik geti-
rilen indirimi yerinde görenler olduğu gibi eleştirenler de vardır. 
Söz konusu durumun indirim hali değil, ağırlaştırılmış hal olması 
gerektiği ileri sürülmektedir. Ceza indirimini yerinde görenler, hak 
sahibinin bedeli ödendiği takdirde sisteme girilmesine izin vermesi 
durumunda, bedeli ödeyenler bakımından sistemin güvenliğinden 
vazgeçilmekte; bu sebeple de bedel ödenerek girilen bir sisteme 
müdahalenin oluşturduğu haksızlık içeriği hiçbir şekilde girilmesi-
ne izin verilmeyen sisteme göre çok daha az olduğunu ileri sürmek-
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tedir [37]. Ceza indirimini yerinde görmeyenler ise tek bir hukuksal 
değer ihlal edildiğinde bir birim ceza veriliyor iken, iki farklı hu-
kuksal değerin ihlali halinde iki birim cezanın verilmesi gerektiğini; 
bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında suç işlenmesi 
halinde hem sistemin güvenliği hukuksal değerinin hem de bir şe-
kilde sistemin sahibi veya ilgilisinin malvarlığının korunmasına yö-
nelik hukuksal değerin ihlal edilmiş olduğunu savunmaktadır [38].

Nitelikli halin söz konusu olması için bilişim sisteminden yarar-
lanma için verilen bedel mutlaka para mı olmalıdır? Suçun nitelikli 
halinin oluşması için bilişim sisteminden yararlanma için verilen 
bedelin mutlaka para olması gerekmez [39]. Başka şeylerin de bedel 
olarak ödenmesi mümkündür; burada esas olan sisteme girilmesi-
nin bir karşılığının bulunmasıdır.

Bir bilişim sistemindeki hizmetler ücretsiz verilip sistemde reklam-
lar gösterilerek sistemin sürdürülebilirliği sağlanabilir. Sistemde 
herhangi bir reklam dahi gösterilmeksizin sistemin bilinirliğinin 
artırılması ve bu şekilde, sistemin bütünsel değerinin artırılması 
şeklinde bir yöntem de izlenebilir. Tüm bu örnekler dışında, bedel 
olarak sistem kullanıcısının işlemci gücünün de kullanıldığı örnek-
ler vardır. Özellikle kripto paraların madenciliğinde tarayıcı seviye-
sinde dahi çalışan uygulamalar vardır. Bu şekilde kullanıcı sisteme 
erişmekte, hizmetleri kullanmakta ancak bu hizmetin karşılığı ola-
rak kendi sisteminde madencilik faaliyeti yapılmasına ve de işlemci 
gücünün kullanılmasına izin vermektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan suçta ve cezada ka-
nunilik ilkesi gereğince kanunun açıkça suç saymadığı bir fi il için 
kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanuni-
lik ilkesinin gereği olarak suçun tüm unsurlarının belirli olması ge-
rekmektedir. Bu doğrultuda, suçların kanunda düzenlenmesi yet-
mez; ayrıca bu düzenlemenin belirsiz olmaması, net ve açık olması 
gerekir [40]. Haklı olarak belirtildiği üzere bedeli karşılığı yararla-
nılabilen sistem kavramından neyin anlaşılması gerektiği açık de-
ğildir [41]. Yukarıda da açıklandığı üzere teknolojinin gelişmesiy-
le birlikte bilişim sistemlerinde çok farklı gelir ve işleyiş modelleri 
geliştirilmiştir. Bedeli karşılığı yararlanılabilen sistem durumunda 
ceza indiriminin yapılmasının yerindeliği de korunan hukuki de-
ğerler bakımından tartışmalıdır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında 
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ve özellikle de suçta ve cezada kanunilik ilkesinin en önemli un-
suru olan hukuki belirlilik açısından bilişim sistemine girme veya 
sistemde kalma suçunun nitelikli hali olan, Türk Ceza Kanunu’nun 
243. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen cezayı hafi fl eten ha-
lin kaldırılması amaca uygun düşecektir. Bilişim sistemleri arasında 
ayrım yapılması suçun muhakemesini de zorlaştırmaktadır.  Bilişim 
suçlarıyla en etkin mücadele yöntemi, bilişim suçlarının en sade şe-
kilde düzenlenmesi ve özel bir neden haklı kılmadıkça bir ayrım 
yapılmamasıdır.

e. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Hali

Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinin üçüncü fıkrasında bilişim 
sistemine girme veya sistemde kalma suçunun neticesi sebebiyle 
ağırlaştırılmış özel hali düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre 
bilişim sistemine girme veya sistemde kalma fi illeri nedeniyle siste-
min içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. Verinin yok olması veya verinin değiş-
mesi seçimlik sonuçlardır ve ağırlaştırılmış neticenin oluşması için 
verinin yok olması veya verinin değişmesi arasında fark yoktur [42].

Türk Ceza Kanunu’nun gerekçesinde belirtildiği üzere, bu hükmün 
uygulanabilmesi için, failin verileri yok etmek veya değiştirmek 
kastıyla hareket etmemesi gerektiği belirtilmiştir. Eğer failin verile-
ri yok etmek veya değiştirmek kastı varsa, Türk Ceza Kanunu’nun 
243. maddesinin üçüncü fıkrası değil; müstakil bir suç olan 244. 
maddesinin ikinci fıkrası uygulanacaktır [43]. Bu sebepledir ki 243. 
maddenin üçüncü fıkrasının uygulanabilmesi açısından failin ağır-
laşan netice yönünden taksirinin bulunması gerekir [44].

243. maddenin ikinci fıkrasında nitelikli hal olarak düzenlenen be-
deli karşılığı yararlanılabilen sistemlere yönelik bilişim sistemine 
girme veya sistemde kalma suçunun işlenmesi halinde ve bu fi il 
nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, suçun 
neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış hali bu durumda da uygulanacak 
mıdır? 243. maddenin üçüncü fıkrasının açıkça bir istisna getirme-
mesi sebebiyle, bedeli karşılığı yararlanılan bilişim sistemleri için de 
243. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan artırılmış cezanın uygu-
lanması gerektiği kabul edilmektedir [45].

Türk Ceza Kanunu’nun gerekçesinde de belirtildiği üzere, sistem 
içindeki bütün soyut unsurlar, hükümde geçen veri teriminin kap-



H U K U K İ  A Ç I D A N  B İ L İ Ş İM  S U Ç L A R I ,  S İ B E R  G Ü V E N L İK  V E  A D L İ  B İ L İ Ş İM

229

samındadır. Bu doğrultuda, yanıtlanması gereken önemli bir soru 
da şudur: hukuka aykırı bilişim sistemine girme veya sistemde kal-
ma suçunun netice sebebiyle ağırlaştırılmış halinin uygulanması 
bakımından, yok olan veya değişen verilerin önem ve niteliği bir 
fark oluşturacak mıdır?  Yok edilen ya da değiştirilen veriler arasın-
da önem bakımından farklılık olsa da Türk Ceza Kanunu’nda bu 
konuda bir ayrıma gidilmemiştir [46]. Bu bağlamda, hangi verinin, 
kimin aşçısından, hangi zamanda önemli olacağı ve bunun neye 
göre tespit edileceğinin zorluğu göz önüne alınarak, suçun cezası-
nın üst sınırının biraz daha yukarı çekilerek hâkime takdir yetkisi 
tanınması önerilmektedir [47].

Adli bilişim bölümünde de değinileceği üzere bir bilişim sistemine, 
örneğin bir bilgisayarın işletim sistemine izinsiz girilmesi veya sis-
temde kalınması durumunda, işletim sisteminin kendisi farklı dos-
yalara çeşitli veriler girer ve işlem kayıtları tutulur. Denilebilir ki, 
sisteme her bir izinsiz giriş otomatik olarak sistemdeki bazı verileri 
değiştirir. Gerekçede belirtildiği üzere sistem içindeki bütün soyut 
unsurlar, 243. maddenin üçüncü fıkrasında geçen “veri” teriminin 
kapsamındadır. Eğer ki veriler açısından bir ayrım yapılmazsa, iş-
letim sisteminin kullanıcı açısından önemi olmayan fonksiyonel bir 
dosyası veya işlem kaydının değişmesi sebebiyle doğrudan suçun 
neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinin uygulanması söz konusu ola-
caktır. Şüphesiz bu yorum, ilgili hükmü alabildiğine genişletecek 
ve hukuki belirsizliğe yol açacaktır. Bu sebeple, bilişim sistemine 
girildiği her durumda işlem kayıtları tutulduğundan ve bu durum, 
verilerin değişmesine neden olduğundan, söz konusu bu veriler 
üzerindeki değişiklikler, “bilişim sistemine girme” fi ili (birinci fık-
ra) kapsamında değerlendirilmelidir. Üçüncü fıkrada neticesi sebe-
biyle ağırlaşan hal olarak düzenlenen durum ise, söz konusu zo-
runlu işlem kayıtları dışındaki veriler olarak değerlendirilmelidir. 
Bu şekilde, amaca uygun daraltıcı yorum yapmak yerinde olacaktır.

6.2.2.3. Tipikliğin Manevi Unsuru

Türk Ceza Kanunu’nun 21. maddesinde belirtildiği üzere suçun 
oluşması, kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki 
unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Öte yandan, 
Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesine göre taksirle işlenen fi iller, 
kanunun açıkça belirtt iği hallerde cezalandırılır. Bilişim sistemine 
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girme veya sistemde kalma suçu ancak kasten işlenebilen bir suçtur. 
Dikkatsizlik veya özensizlik sebebiyle bilişim sistemine girilmesi ve 
bu durum fark edilir edilmez sistemden çıkılması durumunda bu 
suç oluşmayacaktır [48]. Suçun oluşması için ayrıca özel bir saik 
(amaç) aranmadığı için merak, eğlence veya oyun saiki ile hareket 
edilmiş olması suçun oluşmasını engellemeyecektir [49]. Uygula-
mada, bilgi güvenliği hizmeti veren bazı kişiler veya şirketler, po-
tansiyel müşterilerinin sistemlerini izinsiz olarak incelemekte ve 
hatt a bilişim sistemlerine girmektedir. Bilgi güvenliği hizmeti sağla-
ma amacıyla da olsa, bilişim sisteminin sahibinin rızası olmaksızın 
bu tür bilişim sistemlerine erişim hukuka aykırıdır ve bilişim siste-
mine hukuka aykırı olarak girme veya sistemde kalma suçu (diğer 
şartların da varlığı durumunda) söz konusu olur.

6.2.2.4. Hukuka Aykırılık Unsuru

Hukuka aykırılık, en geniş tanımıyla fi ilin hukukça korunmuş bir 
hakka veya yarara saldırı halinde olması, hukuk düzenine uygun 
olmaması; ceza hukuku bağlamında ise suç tipini ihlal eden hareke-
tin, sadece ceza hukukuyla değil, tüm hukuk düzeni ile çelişki ha-
linde bulunması olarak ifade edilebilir [50]. Türk Ceza Kanunu’nda 
bazı açık düzenlemelerle hukuka uygunluk sebepleri belirlenmiştir. 
Diğer bir deyişle, bu tür durumların varlığında fi il ile hukuk düzeni 
arasında çelişki yoktur.

a. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azal-
tan Nedenler” başlıklı İkinci Bölümü altında düzenlenen 24. mad-
desinin birinci fıkrası uyarınca, kanunun hükmünü yerine getiren 
kimseye ceza verilmeyecektir. Bu doğrultuda yasal bir denetim 
amacıyla veya suç soruşturması kapsamında adli bilişim incelemesi 
yapmak amacıyla bilişim sistemine girilmesi veya orada kalmaya 
devam edilmesi durumlarında, bilişim sistemine girme veya sis-
temde kalma suçu oluşmayacaktır; yeter ki, hukuki olarak denet-
leme veya adli bilişim incelemesi için belirlenen sınırlar içerisinde 
kalınsın. Örneğin, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Bilgisayarlarda, 
Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve 
Elkoyma madde başlıklı 134. maddesine göre yapılacak adli bilişim 
incelemesi hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilecektir. Öte 
yandan, Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinin üçüncü fıkrası ge-
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reğince, konusu suç teşkil eden emir hiçbir surett e yerine getirile-
mez. Aksi takdirde, yerine getiren ile emri veren sorumlu olur. Bu 
doğrultuda, kanuni bir dayanağa dayalı olmayan bir bilişim sistemi 
incelemesi, amirin bu konudaki emrine rağmen, hukuki ve cezai so-
rumluluk doğuracaktır.

b. Meşru Savunma

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen bir diğer hukuka uygun-
luk sebebi ise meşru savunma ve zorunluluk halidir. Türk Ceza 
Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fırkasına uyarınca gerek ken-
disine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, ger-
çekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı, o anda 
hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunlu-
luğu ile işlenen fi illerden dolayı faile ceza verilmeyecektir. Bilişim 
sistemine girme veya sistemde kalma suçu için de meşru savunma 
hakkının kullanılması söz konusu olabilecek midir? Bu konuda en 
kritik sorulardan birisi, sisteme girilmiş ve orada kalmaya devam 
ediliyorsa veya Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesinde düzenle-
nen verilere zarar verilmesi hareketlerinden birisi gerçekleşiyorsa, 
mağdurun ya da bunun farkına varan üçüncü bir kişinin (örneğin, 
güvenlik altyapısını yöneten bilgi güvenliği şirketinin), failin sis-
temine karşı saldırı düzenlemesi ve failin kullandığı sisteme zarar 
vermesi durumunda haklı savunma hukuka uygunluk nedeninden 
faydalanıp faydalanamayacağıdır [50].

Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetme 
zorunluluğunun gerçekleştiğinden söz edebilmenin mümkün gö-
rünmediği; zira, teknik açıdan bilişim sistemine yapılan saldırının 
kapsamının o anda belirlenmesinin her zaman mümkün olmadığı; 
saldırının orantılı biçimde defedilebilmesi ve sonrasında bunun yar-
gılama esnasında ispat edilmesinin güç olduğu; genel olarak haklı 
savunma halinin koşullarını ve ölçüsünü koymanın zor olduğu; 
yine aynı doğrultuda bu hakkın varlığından bahsedildiği aşamalar-
da bilişim suçlarının artacağı ve uğranılan zarara karşılık veriliyor 
savunmasının mazeret olarak kullanılacağı; diğer bir deyişle huku-
ka aykırılıkları artıracağı ve en önemlisi de bu tür bir karşı saldırı 
neticesinde elde edilecek delillerin de hukuka aykırı yöntemle elde 
edildiği için yasak delil olarak kabul edileceği ileri sürülmektedir 
[52].
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Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçunun failinin tes-
piti, teknik olarak kapsamlı bir adli bilişim incelemesi gerektirir. Bu 
çalışmanın dördüncü bölümünde etrafl ıca açıklanacağı üzere klasik 
adli bilişim incelemeleri, yeni teknolojiler karşısında yetersiz kal-
maktadır. Bilindiği üzere bilişim suçlarının muhakemesindeki en 
zor kısım failin tespitidir. Bilişim suçu failleri, çoğu zaman anonim 
araçlar kullanarak veya başka kişilerin bilişim sistemlerini aracı ola-
rak kullanarak bilişim suçlarını işlemektedir. Örneğin, saldırı anın-
da tespit edilen ve karşı saldırı yapılacak bir IP adresinin, masum 
başka bir kişiye ait IP adresi olması kuvvetle muhtemeldir. Karşı 
bilişim sistemine girmek için yapılacak fi iller, bu bağlamda hukuka 
uygunluk şemsiyesi altında değerlendirilmeyecektir. İzin peşinden 
gidilmesi ve bilişim sistemine girilmesi, bu doğrultuda mağdurun, 
müstakil bir bilişim suçunun faili olması sonucunu doğuracaktır.

Bilişim sistemine yönelik saldırıyı savuşturmak için karşı bilişim 
sistemine girmek yerine sadece sistem engellenirse hukuka uygun-
luğun varlığından bahsedilebilir mi? Örneğin, belirli bir IP adresin-
den bilişim sistemine giriş yapıldığı tespit edilmiştir ve ancak teknik 
bazı imkansızlıklar sebebiyle o an sistemdeki açık kapatılamamak-
ta veya bağlantı kısıtlanamamaktadır. Böyle bir durumda, mağdur 
tarafından, müstakil sistemler üzerinden tespit edilen IP adresine 
yönelik örneğin DDos[53]. saldırısı başlatıp veya benzeri bir teknik 
kullanıp söz konusu IP adresindeki bilişim sistemi işlevsiz kılınsa, 
bu fi il hukuka uygunluk şemsiyesi altında değerlendirilecek midir? 
Yukarıda belirtildiği üzere, meşru savunma kapsamında cezalan-
dırılmamak için kişinin gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir 
hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak 
olan haksız bir saldırı olmalı ve o anda, hal ve koşullara göre saldı-
rı ile orantılı biçimde, defetmek zorunluluğu ile işlenen bir fi il söz 
konusu olmalıdır. Bu durumda gerçekleşen, gerçekleşmesi veya 
tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıdan bahsedilebilir. Kar-
şı saldırının sadece ama sadece sistemin güvenliğinin sağlanması, 
veri sızıntısının durdurulması, haksız erişimin önlenmesi amaçla-
rıyla ve süreyle sınırlı olarak yapılması durumunda o andaki hal 
ve koşullara göre saldırı ile orantılı bir defetmeden söz edilebilir. 
Böyle bir durumda ispat külfeti, bilişim sistemine girme veya sis-
temde kalma suçunun mağdurunun üzerinde olacaktır ve yukarıda 
haklı olarak belirtildiği üzere, bu ispat çok kolay değildir. Yine de 
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somut olayın özelliklerine göre karşı saldırı durumunda, Türk Ceza 
Kanunu’nun 29. maddesinde yer alan haksız tahrik hükümlerinin 
değerlendirilmesi düşünülebilir.

c. Mağdurun Rızası

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen diğer bir hukuka uygunluk se-
bebi mağdurun rızasıdır. Türk Ceza Kanunu’nun “Hakkın kullanıl-
ması ve ilgilinin rızası” başlıklı 26. maddesinin ikinci fıkrası uyarın-
ca kişinin üzerinde mutlak surett e tasarruf edebileceği bir hakkına 
ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fi ilden 
dolayı kimseye ceza verilmez.

Mağdurun, rızasını, suçun işlenmesinden önce ya da suçun işlendi-
ği sırada açık veya örtülü olarak açıklamış olması gerekir [54]. Öte 
yandan, failin; mağdurun rızası olmaksızın sisteme girmesi ve sis-
temde kalmaya devam etmesi, ancak durumdan sonradan haberdar 
olan mağdurun bu duruma rıza göstermesi halinde de rıza, hem sis-
teme girişi hem de sistemde kalışı kapsayan bir hukuka uygunluk 
sağladığı için fi ilden dolayı ceza verilmeyecektir [55].

Rıza, hukuki bir işlemdir. Hukuki işlem, hukukun kendisine sonuç 
bağladığı irade açıklaması demektir [56]. Hukuki netice doğurabil-
mesi için mağdur tarafından açıklanan rızanın, rızayı bozan neden-
lerden etkilenmemiş olması gerekir; nihayetinde, rızanın ciddi ol-
madığını ortaya koyan latifeler, hata, hile ve ikrah gibi durumlarda 
rıza yok sayılır [57]. Rıza, bir hukuki işlem olduğu için, hukuken fi il 
tamamlanıncaya kadar geri alınabilir. Bu durumda, fi ilin icrasına 
başlandıktan sonra rıza geri alınırsa, rıza alınıncaya kadarki tüm 
fi iller hukuka uygun; rızanın geri alınmasından sonra gerçekleştiri-
len hareketler ise hukuka aykırı kabul edilecektir [58].

Rızaya dayalı hukuka uygunluk sebebinde ispat nasıl gerçekleşe-
cektir? Failin bir bilişim sistemine hak sahibinin haberi olmaksızın 
girmesi ve orada kalmaya devam etmesi halinde, söz konusu siste-
me girişin ve sistemde kalmaya devam edişin rızaya dayalı olarak 
gerçekleşmediğini mağdurun değil, bunun rızaya dayalı olduğunu 
failin ispatlaması gerektiği belirtilmektedir [59].

Yukarıda da belirtildiği üzere Türk Ceza Kanunu’nun 26. maddesi-
nin ikinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunu kaldıran hal-
lerden birisi olan mağdurun rızası, ancak kişinin üzerinde mutlak 
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surett e tasarruf edebileceği bir hakka ilişkin olabilir. Dolayısıyla, 
kişinin üzerinde mutlak surett e tasarruf edebileceği bir hak söz ko-
nusu değilse, açık veya zımni şekilde ifade edilen rızanın hukuki bir 
değeri yoktur. Rızayı sadece hak sahibi verebilir [60]. Bu konuda şu 
örnek yol göstericidir: bir bankanın personeline sisteme girebilmesi 
için şifre verilmesi; ancak bu personelin şifreyi bankayla ilgisi olma-
yan bir kişiye vermesi halinde, şifreyi alan kişinin sisteme girmesi 
durumunda sisteme giriş için gerekli rıza yetkili kişi tarafından ve-
rilmediğinden, personelden şifreyi alan kimsenin sisteme girmesi 
halinde suç oluşacaktır [61].

Mağdurun açık veya örtülü rızası durumunda suç oluşmayacaktır. 
Rıza konusu, özellikle sızma testleri (penetrasyon testi) gibi üçüncü 
kişilerin bilişim sistemine girmesi ve orada kalması açısından izin 
verildiği durumlarda önem taşımaktadır. Sızma testleri, sistemin 
zaafl arının tespiti için alınan bir hizmett ir. Hizmet alınan bir şirket 
veya kişi, incelemeye konu bilişim sisteminin sınırlarını zorlayarak, 
mümkün olan her ihtimali değerlendirerek sistemin açığını bulma-
ya çalışır. Sızma testleri, bir akdi ilişkiye dayanır. Her bilişim siste-
mine göre (örneğin, uygulama, dosya sunucusu, yerel ağ, kablosuz 
ağ vb.) farklı kontrol alanları vardır. En basit anlatımla müşteri, 
hizmet sağlayıcıdan belirtilen kontrol alanlarında genel hatları ta-
nımlanmış incelemeyi ve testleri yapmasını talep etmektedir. Rıza, 
bir hukuka uygunluk sebebi olarak, hizmet kapsamında kalındığı 
sürece, bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçunun oluş-
masını önleyecektir. Ancak hizmet sağlayıcı, kendisine tanınan alan 
dışına çıktığı an artık hukuka uygunluk alanından da çıkmış ola-
caktır. Örneğin, açıkça uygulamaya yönelik sızma testi hizmeti ta-
lep edilen bir hizmet sağlayıcı, uygulamayla bağlantılı olmayan ve 
haliyle sızma testinin akdi ilişkisi dışında bir alanda inisiyatif alarak 
kablosuz ağ ile ilgili test yapar ve sisteme girer veya sistemde kalırsa 
suç oluşacaktır. Bu sebeple, bilgi güvenliği alanında hizmet verilir-
ken hizmetin açıkça tanımlanması, hukuka uygunluğun tespiti açı-
sından ve haliyle tarafl arın menfaatinin korunması için önemlidir.

Yukarıda da belirtildiği üzere sadece bilişim sistemine girme değil, 
bilişim sisteminde kalmaya devam etme de müstakil bir fi il olarak 
cezalandırılmaktadır. Mağdurun rızasını geri alması, bilişim siste-
minde kalmaya devam etme suçunun müstakil şekilde oluşmasını 
sağlamaktadır. Örneğin, kişiye bilişim sistemine giriş izni verilmiş-



H U K U K İ  A Ç I D A N  B İ L İ Ş İM  S U Ç L A R I ,  S İ B E R  G Ü V E N L İK  V E  A D L İ  B İ L İ Ş İM

235

tir ancak değişen hukuki ilişki sebebiyle giriş yetkisi kaldırılmış-
tır. Benzer şekilde, bilişim sistemi başkası tarafından kırılmıştır ve 
mevcut güvenlik önlemleri kaldırılmıştır. Tüm bu ihtimallerde, bi-
lişim sisteminde kalmaya devam edilmesi durumunda söz konusu 
suç oluşacaktır.

Uygulamada karşılaşılan diğer durumlar ise kendini ispat için bi-
lişim sistemine girme ve bir meydan okumanın neticesi olarak bili-
şim sistemine girilmesidir. Bir kişinin, kendi teknik yeterliğini ispat 
için bilişim sistemine girmesi durumunda bir hukuka uygunluk se-
bebinden yararlanılmaz. Bu durumda suç, tüm unsurlarıyla oluşur. 
Dolayısıyla, herhangi bir menfaat elde edilmese de kişinin kendini 
ispat için bilişim sistemine girmesi durumunda suç oluşacaktır. Öte 
yandan, iki kişi arasında bilişim sistemine girilip girilemeyeceği ko-
nusunda bir iddialaşma olursa veya karşılıklı meydan okuma söz 
konusuysa ve tarafl ardan birisi, diğerinin hukuken erişim yetkisini 
haiz olduğu sisteme giriş yaparsa, iddialaşma kapsamındaki sistem 
için bir rızadan bahsedilebilir ve bu durumda hukuka uygunluk 
nedeni devreye girecektir. Ancak bu durumda önemli olan nokta, 
iddianın konusunun, tamamen tarafl ardan birisinin mutlak tasar-
ruf yetkisini haiz olduğu bilişim sistemi olmasıdır. Örneğin, bir 
çalışanın başka bir kişiyle çalıştığı şirkete yönelik bir iddialaşma-
ya girmesi durumunda hukuki menfaatin sahibi, kişi değil şirketin 
kendisi olduğu için çalışanın vermiş olduğu rıza bilişim sistemine 
girme eylemini hukuka uygun hale getirmeyecektir. Tüm bu ihti-
mallerde, ayrıca iddia ve meydan okumanın kapsamına da ayrıca 
dikkat edilmesi gerekir. Bilişim sistemine girmeye yönelik iddianın 
olduğu durumda, taksirle bilişim sistemindeki veriler yok edilir 
veya sistemin işleyişi bozulursa, bu durumda hukuka uygunluk ne-
denlerinde sınırın aşılması kurallarının dikkate alınması gereklidir.

Son husus ise, bilişim sistemine güvenlik açığını kapamak amacıyla 
girilmesidir. İlk bölümde belirtildiği üzere, bilişim suçlularının mo-
tivasyonu çeşitlilik göstermekte ve tüm yapılan listelemeler tüketici 
nitelikte değildir. Gri şapkalı olarak adlandırılan hackerlar, bazen 
hukuka aykırı davranışlarda bulunurken, bazen ise etik standartlar 
çerçevesinde bazı eylemler gerçekleştirebilmektedir [62]. Örneğin, 
gri şapkalı hacker, açığını tespit ett iği bilişim sistemlerine girip, baş-
kalarının bu sistemi istismar etmesini önlemek için sistemi güncel-
leyebilir, yama kurabilir ve açığı kapatabilir. Benzer şekilde, açığı 
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bilinen sisteme girip sadece basit bir uyarı yerleştirip sistem kullanı-
cısının sistemi güncellemesi için ikaz edebilir. Bu örneklerde amaç 
bilişim sistemine zarar vermek değil; tam aksine bilişim sisteminin 
korunmasıdır. Özel hukuk bağlamında bir nevi vekaletsiz iş görme 
durumuna bile benzetilecek tüm bu örnekler, ceza hukuku bağla-
mında hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmeyecek ve bili-
şim sistemine giren kişinin cezai sorumluluğu söz konusu olacaktır.

ç. Hakkın Kullanılması

Türk Ceza Kanunu’nun 26. maddesinin birinci fırkası uyarınca hak-
kını kullanan kimseye ceza verilmeyecektir. Hakkın kullanımı bir 
hukuka uygunluk nedenidir ve hukuken tanınmış bir hak ya da yet-
kinin kullanılmasına izin veren hukuk düzeni, aynı zamanda onu 
yasaklayamayacağından, böyle bir durumda gerçekleştirilen fi il, 
hukuka uygun kabul edilir. Haklı olarak belirtildiği üzere kanun, 
hak veya yetkinin kullanılmasını genel bir hükümle düzenleme-
diğinden, her olayda durumun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir 
[63]. Uygulamadan bir örnek vermek gerekirse; müşteri veri mer-
kezinden yedekleme hizmeti almaktadır. Hizmet sağlayıcı müşte-
riye ücret karşılığında verilerini sistemlerinde yedekleme hizmeti 
vermektedir. Müşteri hizmet sözleşmesinde belirtilen sürede öde-
me yapmadığı için hizmet sağlayıcı müşterinin sisteme erişimini 
kısıtlamıştır. Müşteri verilerine erişmek için hizmet sağlayıcının 
sistemlerine girerse bu durum hakkın kullanımı olarak değerlendi-
rilmeyecektir. Zira, sözleşmenin ihlali sebebiyle hak kısıtlanmıştır.

d. Hukuka Aykırılık Unsuru Sorunsalı

Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinde yer alan suçun oluşması 
için bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı 
olarak girilmesi veya orada kalmaya devam edilmesi gerekmekte-
dir. Kanun, açıkça “hukuka aykırı olarak” ifadesini kullanmıştır.  
Esasında, ceza hukuku anlamında hukuka aykırılık, suç tipini ihlal 
eden hareketin sadece ceza hukukuyla değil, tüm hukuk düzeni ile 
çelişki halinde bulunması demektir [64]. Nitekim, hukuka aykırı-
lık her suçta aranan, suçun temel unsurudur. Hukuka aykırılığın, 
bilişim sistemine girme suçunda olduğu gibi ayrıca belirtilmesinin 
özel bir anlamı var mıdır? Bu ifade sadece basit bir vurgu olarak mı 
değerlendirilmelidir; yoksa hukuki hukuki neticesi olan müstakil 
bir unsur olarak mı değerlendirilmelidir?
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Hukuka aykırılığın kanunda ayrıca belirtildiği suç tiplerine, tam ol-
mayan suçlar denildiği; bu suç tipleri ihlal edildiği zaman, hâkimin 
bu ihlalin hukuka aykırılığı da ihtiva ett iği ve hukuka aykırılığın 
karinesini teşkil ett iği esasından hareket edemeyeceği; hâkimin bu 
suçlarda hukuka aykırılığın varlığını ayrıca tespit etmesi zorunlu 
olduğu; zira, bu suçlarda failin kusurunun, hukuka özel aykırılığı 
da kapsaması zorunlu olduğu ileri sürülmektedir [65]. Genel du-
rumlarda ise, failin hareketinden sonra, bunu yasaklayıcı bir nor-
mun olup olmadığının araştırılacağı; varlığı tespit edildikten sonra, 
genel hukuka aykırılık unsurunun gerçekleştiği sonucuna varıla-
cağı belirtilmektedir. Aynı doğrultuda, açıkça “hukuka aykırılık” 
ifadelerinin yer aldığı suç tiplerinde “hukuka özel aykırılık” du-
rumunun söz konusu olduğu, yasa koyucunun burada failin özel-
likle hukuka aykırı olarak hareket edip etmediğinin araştırılmasını 
ve bunun ispatlanmasını istediği, aksi takdirde, yani failin hukuka 
aykırı olarak hareket ett iğinin ispat edilememesi halinde cezalan-
dırılamayacağı, suç tipinde failin eylemleri “hukuka aykırı olarak” 
gerçekleştirmesinin özellikle belirtilmesinin amacının bu olduğu 
tartışılmaktadır [66].

6.2.2.5. Suçun Özel Görünüş Halleri

a. Teşebbüs

Türk Ceza Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca kişi, işlemeyi kastet-
tiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başla-
yıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten 
dolayı sorumlu tutulur. Tamamlanmış suçlar hangi sebeple ceza-
landırılıyorlarsa, teşebbüs aşamasında kalan suçlar da o sebeple ce-
zalandırılırlar; çünkü her iki durumda da sosyal barış ve düzenin 
bozulduğu, bu sebeple teşebbüsün cezalandırıldığı kabul edilmek-
tedir [67]. Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya teh-
likenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 
on üç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz 
yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer haller-
de verilecek cezanın dörtt e birinden dörtt e üçüne kadarı indirilir.

Suça teşebbüsle bağlantılı bir diğer husus ise gönüllü vazgeçme-
dir. Türk Ceza Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca fail, suçun icra 
hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun ta-
mamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten 
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dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluş-
turduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.

Bilişim sistemine girme suçu, yukarıda da belirtildiği üzere, salt ha-
reket suçu olarak kabul edilmekte; bu bağlamda bilişim sistemine 
kasten ve hukuka aykırı girilmesiyle tamamlandığı için bu suçun te-
şebbüs aşamasında kalması zor görülmektedir [68]. Suçun teşebbüs 
aşamasında kalabileceği bir ihtimal olarak örneğin, girilmek istenen 
sistemin güvenlik yazılımları nedeniyle veya işlem sırasında elekt-
riklerin kesilmesi yüzünden failin girme hareketini tamamlayama-
dığı durumlar gösterilmektedir. Esasında bu tür durumlarda siste-
me girilmiş ise suç zaten oluşmuştur. Nihayetinde, suçun oluşması 
için belirli bir süre de olsa kalma şartı yoktur. 2016 yılındaki değişik-
likle sisteme girme veya sistemde kalma müstakil olarak tipikliğin 
unsuru olarak tanımlanmıştır. Sisteme girilmediği bir durumda ise 
teşebbüsün varlığından bahsetmek zordur. Öte yandan, teşebbüs 
olarak nitelendirilebilecek hallerde, veri nakillerini sisteme girme-
ksizin teknik araçlarla izleme suçu gibi müstakil suçların oluşup 
oluşmadığının ayrıca değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

b. Suçluların Çokluğu (İştirak)

Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçu, suçluların çok-
luğu (iştirak) bakımından bir özellik taşımamaktadır. Türk Ceza 
Kanunu’nda belirtilen iştirak hükümleri bu suç için uygulanabilir. 
Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçu için iş bölümü ya-
pılmış olabilir. Örneğin, faillerden birisi sistem hakkında bilgi top-
layıp sisteme girişi planlarken, diğer bir fail güvenliğinin kırılması 
için uygulamayı geliştirebilir ve bunlardan bağımsız üçüncü bir fail 
ise uygun zamanda geliştirilen uygulamayı kullanarak bilişim sis-
temine girebilir. Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen azmett irme ve 
yardım etme kuralları, bilişim sistemine girme veya sistemde kalma 
suçu için de aynı şekilde uygulanacaktır.

c. Suçların Çokluğu (İçtima)

Suçun özel görünüş hallerinden bir diğer önemli hali içtima, suçla-
rın çokluğudur. Türk Ceza Kanunu’nun “Zincirleme suç” başlıklı 
43. maddesi uyarınca bir suç işleme kararının icrası kapsamında, 
değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenme-
si durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtt e birin-
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den dörtt e üçüne kadar artırılır. Aynı hükme göre bir suçun temel 
şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, 
aynı suç sayılır. Ayrıca, mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da 
bu hüküm uygulanır. Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir 
fi ille işlenmesi durumunda da bu hüküm uygulanır. Öte yandan, 
Türk Ceza Kanunu’nun “Fikri içtima” madde başlıklı 44. maddesi 
uyarınca işlediği bir fi il ile birden fazla farklı suçun oluşmasına se-
bebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dola-
yı cezalandırılır.

Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçu için de zincirle-
me suç mümkün müdür? Örneğin;

• Failin farklı zaman aralıklarında aynı bilişim sistemine girmesi 
durumunda kaç farklı suç oluşacaktır? 

• Failin bilişim sistemine girmesi ancak bağlantı sebebiyle sistem-
den düşmesi ve tekrar bağlanması durumunda kaç farklı suç 
oluşacaktır?

• Bazen fail, bilişim sisteminin açığını tespit eder ve sadece açığın 
çalıştığını denemek için sisteme giriş-çıkış yapar. Sisteme giriş 
yapmak için uygun anı kollar. Bazen açığın tespiti ile sisteme 
giriş arasında belirli bir süre geçebilir. Bu tür durumlarda kaç 
farklı suç oluşacaktır?

• Fail, bir evdeki, sırasıyla, masaüstü bilgisayara, dizüstü bilgisa-
yara ve tablete hukuka aykırı giriş sağlamıştır. Bu durumda kaç 
suç oluşmuştur?

• Failin amacı, bilişim sistemindeki kişisel verileri ele geçirmektir; 
ancak, bunu gerçekleştirmek için öncelikle bilişim sistemine gir-
mesi gerekmektedir. Bu durumda hangi suçlar oluşacaktır?

• Fail, iki kişinin ortak kullandığı bilişim sistemine giriş yapar. Bu 
durumda kaç suç oluşmuştur?

Bir suç işleme kararı kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye 
karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hük-
medilecektir. Bu doğrultuda, failin, farklı zaman aralıklarında aynı 
bilişim sistemine girmesi durumunda, birden fazla bilişim sistemi-
ne girme suçundan dolayı tek bir cezaya artırılarak hükmedilecek-
tir [69]. Failin, bilişim sistemine girmesi, ancak bağlantı sebebiyle 
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sistemden düşmesi ve tekrar bağlanması durumunda da zincirle-
me suçtan bahsedilecektir. Haklı olarak belirtildiği üzere, burada 
temel kriter, aynı suç işleme kararından bahsedilemeyecek kadar 
uzun aralıklarla sisteme girilip girilmediğidir [70]. Nitekim, artık 
aynı suç işleme kararından bahsedilemeyecek kadar uzun bir aralık 
söz konusuysa, her bir eylem için ayrı ayrı ceza verilmesi yerinde 
olacaktır [71].

Bazen fail, bilişim sisteminin açığını tespit eder ve sadece açığın ça-
lıştığını denemek için sisteme giriş-çıkış yapar. Sisteme giriş yap-
mak için uygun anı kollar. Bazen, açığın tespiti ile sisteme giriş ara-
sında belirli bir süre geçebilir. Bu tür durumlarda ise tek bir suçun 
oluştuğunu kabul etmek yerinde olacaktır. Aynı doğrultuda failin, 
bir evdeki, sırasıyla, masaüstü bilgisayara, dizüstü bilgisayara ve 
tablete hukuka aykırı giriş sağlaması durumunda da tek bir suçun 
oluştuğunu kabul etmek yerinde olacaktır.

Failin amacı, bilişim sistemindeki kişisel verileri ele geçirmektir an-
cak bunu gerçekleştirmek için öncelikle bilişim sistemine girmesi 
gerekmektedir. Diğer bir deyişle, bilişim sistemine hukuka aykırı 
girmek veya sistemde kalmak suçu işlenmeden dosyaların ele geçi-
rilmesi mümkün değildir. Örneğin, bilgisayardaki şahsi fotoğrafl arı 
ele geçirmek için bilgisayara izinsiz giriş yapılmıştır. Bilişim siste-
mine girmenin, başka suçların işlenmesinde bir araç suç fonksiyonu 
görmesi durumunda, hem bilişim sistemine girme hem de duruma 
göre Özel hayatın gizliliğini ihlal (Madde 134), Kişisel verileri hu-
kuka aykırı olarak ele geçirme (Madde 136) veya Haberleşme giz-
liliğini ihlal (Madde 132) suçlarının oluştuğu; bu doğrultuda amaç 
suç-araç suç ilişkisin olduğu hallerde, bu suçların icra hareketleri 
arasında kısmen veya tamamen bir örtüşme yoksa her bir suçtan 
dolayı failin ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği kabul edilmektedir 
[72]. Eğer ki bu şekilde bir ilişki yoksa failin ceza sorumluluğunun 
Türk Ceza Kanunu’nun 44. maddesinde düzenlenen ve işlediği bir 
fi il ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişinin, 
bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılma-
sını öngören fi kri içtima hükümlerine göre belirlenmesi gerektiği 
belirtilmektedir.

Failin, iki kişinin ortak kullandığı bilişim sistemine giriş yaptığı 
durumda zincirleme suç hükümlerine bakmak gerekir. Yukarıda 
belirtildiği üzere, aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fi il-
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le işlenmesi durumunda da zincirleme suç hükmü uygulanır. Bu 
doğrultuda tek bir suç oluştuğunu kabul etmek yerinde olacaktır. 
Benzer şekilde, bir kimsenin kişisel dosyasını arkadaşının bilgisa-
yarında muhafaza ett iği ihtimalde, fail tarafından bilgisayara giril-
mesi ve söz konusu dosyalara ulaşılması halinde hem bilgisayarın 
sahibine hem de veri sahibine karşı suç işlenmiş olacak ve koşulları 
bulunması durumunda aynı hüküm burada da uygulanacaktır [73].

Tüm bu soruların yanıtlarının, eylemin bir kişiye karşı işlenip iş-
lenmediğine göre ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer ki 
eylem farklı kimselere ait bilişim sistemlerine yönelik gerçekleşti-
rilmişse, artık mağdur sayısınca suç olduğu kabul edilmelidir [74].

6.2.2.6. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma Usulü

Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bir 
bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak 
giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası verilir. Türk Ceza Kanunu’nun 49. Maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilme-
yen hallerde bir aydan az olamaz. 50. maddenin ikinci fıkrasına göre 
de suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak 
öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık 
adli para cezasına çevrilmez. Dolayısıyla, bilişim sistemine girme 
veya sistemde kalma suçunun temel hali işlendiği durumda en az 
bir ay hapis cezası ve en fazla bir yıla kadar hapis cezası ya da adli 
para cezasına hükmedilecektir. Suçun bedeli karşılığı yararlanılabi-
len sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranı-
na kadar indirilecektir. Bilişim sistemine girme suçu işlenmesi sebe-
biyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Türk Ceza Kanunu’nun 
246. maddesinde yer alan açık düzenleme uyarınca bilişim sistemi-
ne girme veya sistemde kalma suçunun işlenmesi suretiyle yararına 
haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü gü-
venlik tedbirlerine hükmolunur. Bilişim sistemine girme veya sis-
temde kalma suçu, re’sen soruşturulan ve kovuşturulan bir suçtur. 
Suç için öngörülen yaptırım dikkate alınarak bu suçun şikayete tabi 
tutulmasının daha uygun olacağı ileri sürülmektedir [75]. Suçun şi-
kayete tabi tutulması korunan hukuki değerler dikkate alındığında 
daha yerinde bir yaklaşımdır.
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6.2.3. Veri Nakillerini Sisteme Girmeksizin Teknik Araçla İzleme 
Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinin dördüncü fıkrası şu şekil-
dedir:

 Bilişim sistemine girme

 Madde 243- (4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin 
kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakille-
rini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen 
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin 3. maddesi, taraf devlet-
lere kamuya açık olmayan bilgisayar verilerinin iletimi sırasında, 
teknik yöntemler kullanarak başka bir bilgisayar sistemi veya veri-
lerin bulunduğu bilgisayar sistemi üzerinden veri iletimini teknik 
araçlarla haksız surett e izleme fi ilini suç olarak tanımlama yüküm-
lülüğü getirmiştir. Sözleşmenin bu yükümlülüğünü karşılamak 
amacıyla, 2016 yılında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 30. 
maddesinin dördüncü fıkrasıyla, Türk Ceza Kanunu’nun 243. mad-
desine yeni bir fıkra eklenmiş ve “Veri nakillerini teknik araçlarla 
izleme suçu” ihdas edilmiştir.

6.2.3.1. Korunan Hukuki Değer

Bilişim sistemine girme suçunda korunan hukuki değer olan bili-
şim sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği bu suç bakımından da 
korunmaktadır. Bu değerlerin yanı sıra bu suçta korunan hukuki 
değerin veri iletişiminin gizliliği ve mahremiyeti olduğu belirtil-
mektedir [76].

6.2.3.2. Tipikliğin Maddi Unsurları

a. Fail

Suçun kanuni tanımında faile ilişkin herhangi bir özellik aranma-
mıştır. Bu kapsamda bilişim sistemine girme suçunda genel olarak 
faile ilişkin yapılan açıklamalar burada da geçerlidir.

b. Mağdur

Suçun mağduru, bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sis-
temleri arasında gerçekleşen veri nakli sırasında izlenen veri üze-
rinde tasarruf yetkisine sahip kimsedir [77].
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c. Suçun Konusu

Suçun konusu, bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sis-
temleri arasında iletilen verilerdir. Suçun kanuni tanımında veri 
naklinin kamuya kapalı olmasına ilişkin bir belirleme yapılmamış 
olsa da suçun düzenleniş biçimi gereği suçun oluşması için veri 
naklinin kamuya kapalı olması gerekmektedir [78]. Nitekim Av-
rupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nde de “bir bilgisayar sisteminin 
kendi içinde umuma kapalı olarak iletimi esnasında” ifadesiyle bu duru-
ma işaret edilmiştir. Örneğin, birbirlerine yakın ve belli bir bölgede 
(örneğin bir binada veya binanın bir katında) bulunan bilişim sis-
temlerini birbirine bağlayan ağ sistemi olan LAN (Local Area Net-
work - Yerel Ağ Alanı) üzerinden gerçekleştirilen veri nakillerinin 
izlenmesi bu suçu oluşturacaktır. Aynı şekilde VPN iletimi, fi rmalar 
veya resmi makamlar arası veri nakilleri kamuya açık olmayan veri 
nakli olarak kabul edilecektir.

ç. Hareket

Veri nakillerini teknik araçlarla izleme suçunun oluşması için bili-
şim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerinin, sisteme giril-
meksizin teknik araçlarla izlenmesi gerekmektedir. Suçun kanuni 
tanımında izlemenin “teknik araçlarla” yapılması gerektiği belir-
tildiğinden, nakledilen verinin, ilgili bilişim sisteminin ekranına 
bakılarak çıplak gözle izlenmesi bu suçu oluşturmayacaktır [79]. 
Ayrıca suçun oluşabilmesi için failin bilişim sistemine girmeksizin 
veri naklini izlemesi gerekmektedir. Eğer bilişim sistemine girme 
söz konusu ise bu suç değil bilişim sistemine girme suçu söz ko-
nusu olacaktır. Suçun kanuni tanımında izlenen verinin içeriğine 
ulaşılması ya da bu verinin elde edilmesi aranmamıştır. İzlemek, 
suçun oluşumu için yeterli olduğundan, bu suç sırf hareket suçla-
rındandır.

6.2.3.3. Tipikliğin Manevi Unsuru

Veri nakillerini sisteme girmeksizin teknik araçlarla izleme suçu 
ancak kasten işlenebilen bir suçtur. Bu kapsamda failin, bilişim sis-
temleri arasında gerçekleşen veri nakillerini izlediğini, bu izleme-
yi teknik araçlarla gerçekleştirdiğini ve söz konusu bu durumun 
hukuka aykırı olduğunu bilmesi suçun oluşumu bakımından ye-
terlidir. Kanuni tanımda izlemenin hukuka aykırı olması gerektiği 
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öngörüldüğünden ve dolayısıyla failin suçu işlerken bu hususu bil-
mesi gerektiğinden suçun olası kastla işlenmesi mümkün değildir 
[80]. Suçun taksirli şekline kanunda yer verilmemiştir. Ayrıca failin 
suçun maddi unsurlarını bilmesi yanında herhangi bir saikle (amaç-
la) hareket etmesi de aranmamıştır [81].

6.2.3.4. Hukuka Aykırılık Unsuru

Veri nakillerini sisteme girmeksizin teknik araçlarla izleme suçunun 
kanuni tanımında izleme fi ilinin hukuka aykırı gerçekleştirilmesi 
gerektiği öngörülmüştür. Bu kapsamda özellikle önleme veya adli 
amaçlı bir tedbir olarak veri nakillerinin izlenmesi durumunda bir 
hukuka uygunluk nedeninin söz konusu olacağı ifade edilebilir 
[82]. Adli amaçlı tedbire örnek olarak 5271 sayılı Ceza Muhake-
mesi Kanunu’nun “Teknik araçlarla izleme” başlıklı 140. maddesi 
örnek verilebilir. Aynı şekilde 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanunu’nun “Adli görev ve yetkiler” başlıklı ek madde 6’da belirti-
len polisin sanal ortamda işlenen suçlarla ilgili olarak sanal ortam-
da araştırma yapması bu suç bakımından hukuka uygunluk nedeni 
olacaktır.

6.2.3.5. Suçun Özel Görünüş Halleri

a. Teşebbüs

Veri nakillerini sisteme girmeksizin teknik araçlarla izleme suçunun 
oluşması bakımından verilerin içeriğinin öğrenilmesi, bunların bir 
veri taşıma cihazına veya bir başka bilişim sistemine kaydedilmesi 
ya da verilerin zarar görmesi öngörülmemiştir [83]. Bu sebeple suç, 
bir soyut tehlike suçudur [84]. Öte yandan, izleme fi ili niteliği ge-
reği belli bir süre devam etmesi gereken bir fi il olduğundan bu suç 
mütemadi suçlardandır. Bu nedenle failin veri naklini izlemeye baş-
laması ile suç tamamlanacağından bundan sonra izleme fi ilinin elde 
olmayan nedenlerle kesilmesi durumunda failin suça teşebbüsten 
değil tamamlanmış suçtan dolayı sorumlu tutulması gerekir [85]. 
Nihayetinde bu suça teşebbüs ancak izleme fi ilinin gerçekleştiril-
mesine kadar mümkündür.

b. Suçluların Çokluğu (İştirak)

Suça iştirak konusunda, veri nakillerini sisteme girmeksizin teknik 
araçlarla izleme suçu bir özellik arz etmez. Bu suça iştirakte genel 
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iştirak kuralları Türk Ceza Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca uy-
gulanacaktır.

c. Suçların Çokluğu (İçtima)

Veri nakillerini sisteme girmeksizin teknik araçlarla izleme suçunun 
zincirleme şekilde işlenmesine engel bir durum söz konusu değildir. 
Bu doğrultuda, failin bir suç işleme kararıyla değişik zamanlarda 
aynı kişinin verilerini izlemesi durumunda Türk Ceza Kanunu’nun 
43. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza artırılarak tek bir ceza-
ya hükmedilecektir. Failin teknik araçlarla izlediği nakilde birden 
fazla kişinin verisi mevcutsa, aynı neviden fi kri içtima kuralı gere-
ğince, Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesinin ikinci fıkrasına göre 
artırılmış tek bir cezadan sorumluluk söz konusu olacaktır.

Bu suçun oluşması bakımından nakli izlenen verilerin içeriğinin öğ-
renilmesi ya da naklin engellenmesi aranmamıştır. Ancak veri nak-
li izlenirken bu neticelere sebebiyet verilmesi de mümkündür. Bu 
durumda tek bir fi ille hem söz konusu suçun oluşumuna hem de 
haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilerin ele geçirilmesi, özel 
hayatın gizliliğini ihlal veya haberleşmenin engellenmesi suçlarının 
oluşumuna da sebebiyet verilebilecektir. Bu durumda Türk Ceza 
Kanunu’nun 44. maddesi uyarında farklı neviden fi kri içtima kuralı 
uygulanacak ve fail bu suçlardan cezası en ağır olanından sorumlu 
olacaktır [86].

6.2.4. Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştir-
me Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesi şu şekildedir:

 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

 Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan 
kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya eri-
şilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere 
gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fi illerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya 
kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır.
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(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fi illerin işlenmesi suretiyle kişinin 
kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının baş-
ka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesinin birinci fıkrasına göre bir 
bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, ikinci fıkrası-
na göre bir bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, değiştir-
me veya erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, var olan verileri 
başka bir yere gönderme suç olarak öngörülmüştür. Bu suç tipinin 
düzenlenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Siber Suç 
Sözleşmesi’nin 4., 5. ve 8. maddelerine taraf olmaktan kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaktadır.

6.2.4.1. Korunan Hukuki Değer
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu 
ile temel korunan hukuki değer, bilişim sistemlerinin doğru bir şe-
kilde işleyişidir [87]. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme 
veya değiştirme suçunun topluma karşı suçlar bölümünde olduğu 
dikkate alındığında korunan hukuki değerin toplumun menfaatle-
ri olduğu da söylenebilir. Zira, gündelik yaşamda pek çok faaliyet 
bilişim alanında gerçekleştirilmekte olup; sadece gerçek kişiler de-
ğil özel ve kamu tüzel kişileri de faaliyetlerini bilişim alanına yön-
lendirmektedir. Bu durumda bilişim sistemine yapılan her saldırı 
sistem sahibini maddi anlamda zarara uğratabileceği gibi bilişim 
sistemlerinin güvenilirliğinin sorgulanması nedeniyle toplum men-
faatlerinin de zedelenmesine yol açacaktır. Sonuç olarak bu suç ile 
tipiyle korunmak istenen hukuki değer hem bireysel menfaate hem 
de toplumsal menfaate ilişkin olduğundan karma niteliklidir.

6.2.4.2. Tipikliğin Maddi Unsurları
a. Fail
Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinde yer alan bilişim sistemine 
girme veya sistemde kalma suçu için yapılan açıklamalar burada da 
geçerlidir. Kanunda bu suçun faili bakımından bir özellik belirtil-
mediğinden herkes fail olabilecektir.

b. Mağdur

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu, 
mağduru bakımından da bir özellik göstermemektedir. İşleyişi en-
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gellenen, bozulan, yok edilen veya değiştirilen sistem üzerinde hak 
sahibi kimse, suçun mağdurudur.

c. Suçun Konusu

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçun-
da suçun konusu birinci fıkra bakımından bilişim sisteminin işleyişi 
iken ikinci fıkra bakımından bilişim sistemindeki veridir [88].

ç. Hareket

Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesinin birinci fıkrasında yaptı-
rım altına alınan, bilişim sisteminin engellenmesi veya bozulması 
neticelerine neden olabilecek fi iller iken; ikinci fıkrasında yaptırım 
altına alınan; sistemdeki verilerin bozulması, yok edilmesi, değiş-
tirilmesi, erişilmez kılınması, sisteme veri yerleştirilmesi, var olan 
verilerin başka bir yere gönderilmesidir.

244. maddenin birinci fıkrası bakımından engelleme ve bozma se-
çimlik hareketlerdir. Engelleme, sisteme müdahalede bulunularak 
sistemin düzgün işlemesinden elde edilecek her türlü faydanın ön-
lenmesi ve sistemin işlevini yerine getirememesidir. Bozma ise bi-
lişim sisteminin bir daha kendisinden beklenilen işi yapamayacak 
duruma getirilmesi, bilişim sistemine zarar verilmesidir [89].

244. maddenin ikinci fıkrasında ise bilişim sistemindeki verileri 
bozmak, yok etmek, değiştirmek veya erişilmez kılmak, sisteme 
veri yerleştirmek ve var olan verileri başka bir yere göndermek fi -
illeri seçimlik olarak öngörülmüştür. “Bilişim sistemindeki verileri 
bozma” seçimlik hareketinde, failin verinin içeriğine veya yapısına 
müdahale ederek veriyi kısmen ya da tamamen kullanılmaz hale 
getirmesi söz konusudur [90]. “Verilerin yok edilmesi”, bilişim 
sisteminde bulunan verilerin geri döndürülemez şekilde silinmesi 
veya ortadan kaldırılmasıdır. “Verilerin değiştirilmesi”, sistemde 
mevcut olan verinin kullanılmasını engellemeyip verinin içerdiği 
bilgiyi veya bu bilginin orijinalliğini ortadan kaldıracak her türlü 
davranışla gerçekleştirilebilir [91]. “Verilerin erişilmez kılınması”, 
verinin içeriğine ve yapısına müdahale edilmeksizin sistem kulla-
nıcısının bu veriye istediği şartlarda ve olağan yollarla erişiminin 
engellenmesidir [92]. “Sisteme veri yerleştirmek”, sistem üzerinde 
hak sahibi bulunan kişinin rızası olmaksızın daha önce sistemde var 
olmayan bir verinin bilişim sistemine yerleştirilmesidir [93]. “Var 
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olan verileri başka yere göndermek” ise, bilişim sisteminde bulunan 
verilerin bilişim sistemi dışında bulunan bir başka bilişim sistemine 
ya da veri taşıma aracına aktarılması, kaydedilmesi ya da kopyalan-
masıdır [94].

d. Nitelikli Haller

Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesinin üçüncü fıkrasında, sayılan 
fi illerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya 
kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek 
cezanın yarı oranında artırılması öngörülmüştür. Aynı maddenin 
dördüncü fıkrasında ise yine yukarıda ifade edilen fi illerin işlenme-
si suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çı-
kar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde verilecek ce-
zanın iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para 
cezası olacağı öngörülmüştür. Doktrinde bu fıkranın cezayı artıran 
nitelikli hal olduğunu ifade edenler olmakla birlikte [95]; bu fıkrayı 
bağımsız bir suç olarak kabul edenler de bulunmaktadır [96].

6.2.4.3. Tipikliğin Manevi Unsuru

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu-
nun manevi unsuru kastt ır. Failin bilişim sisteminin işleyişini engel-
lediğini veya bozduğunu ya da sistemdeki verileri bozduğunu, yok 
ett iğini, değiştirdiğini, erişilmez kıldığını, sisteme veri yerleştirdiği-
ni, var olan verileri başka bir yere gönderdiğini bilmesi ve istemesi 
yeterlidir. Suçun kanuni tanımında açıkça taksirin de cezalandırıla-
cağı belirtilmediğinden, suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir. 
Ayrıca suç tipinde doğrudan kasta işaret eden herhangi bir ifade 
olmadığından suç olası kastla da işlenebilir.

6.2.4.4. Hukuka Aykırılık Unsuru

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu 
hukuka aykırılık unsuru bakımından bir özellik arz etmez. Bilişim 
sistemine girme veya sistemde kalma suçu için yapılan açıklamalar 
burada da geçerlidir.

6.2.4.5. Suçun Özel Görünüş Halleri

a. Teşebbüs

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu-
nun birinci fıkrası bakımından sistemin engellenmesi veya bozul-
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ması ile suç tamamlanacağından fail icra hareketlerine başlamasına 
rağmen sistem engellenmemiş ya da bozulmamışsa suç teşebbüs 
aşamasında kalacaktır. Aynı durum maddenin ikinci fıkrasında, ve-
rilere ilişkin belirtilen fi iller bakımından da geçerlidir. Örneğin, fail 
mağdurun bilişim sisteminde bulunan bir veriyi kendi bilişim sis-
temine aktarırken, aktarma tamamlanmadan veri nakli failin elinde 
bulunmayan nedenlerle kesilirse sorumluluk bu suça teşebbüsten 
dolayı olacaktır.

b. Suçluların Çokluğu (İştirak)

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu, 
suça iştirak açısından bir özellik arz etmez. Bu konuda genel iştirak 
kuralları Türk Ceza Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca uygulana-
caktır.

c. Suçların Çokluğu (İçtima)

Bilişim sistemine girme suçunda ifade edildiği üzere, 244. madde-
nin üçüncü fıkrası, bilişim sistemine girme suçunun, neticesi se-
bebiyle ağırlaşmış halini teşkil etmektedir [97]. Bu anlamda failin 
kastının sistemdeki verilere zarar vermek yönünde olmaması gere-
kir. Zira bu durumda bilişim sistemine girme suçu değil, Türk Ceza 
Kanunu’nun 244. maddesinde yer alan sistemi engelleme, bozma, 
verileri yok etme veya değiştirme suçu söz konusu olacaktır. Öte 
yandan Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesi gereğince failin bu 
neticeden sorumlu olması için en azından taksirle hareket etmesi 
gerekecektir.

6.2.5. Yasak Cihaz Veya Programlarla İlgili Suçlar

Türk Ceza Kanunu’nun 245/A maddesi şu şekildedir:

 Yasak cihaz veya programlar

 Madde 245/A- (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.)

(1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodu-
nun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin 
araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi 
için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal 
eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, 
satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
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Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin 6. maddesi taraf devlet-
lere, bilgisayar yazılımları da dahil olmak üzere, bilişim sistemine 
girme, veri iletimine müdahale etme, sistemi engelleme ve verile-
re zarar verme fi illerini gerçekleştirmek amacıyla tasarlanmış veya 
bu amaca uygun hale getirilmiş cihazlarla, bilişim sistemine erişi-
mi sağlayan bilgisayar şifrelerinin, erişim kodlarının veya benzeri 
verilerin üretimini, satışını, kullanmak amacıyla tedarik edilmesi-
ni, ithalini, dağıtımını veya başka şekilde elde edilmesini suç ola-
rak tanımlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüğü yerine 
getirmek için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
30. maddesiyle Türk Ceza Kanunu’na 245/A maddesi eklenmiş ve 
yasak cihaz veya programlar madde başlıklı yeni bir suç ihdas edil-
miştir.

6.2.5.1. Korunan Hukuki Değer

Yasak cihaz veya programların üretilmesi ve ticareti suçu ile koru-
nan hukuki değer toplumun bilişim sistemlerine olan güvenidir. 
Günümüz bilişim toplumunda birçok faaliyetin bilişim sistemleri 
aracılığıyla yürütüldüğü göz önüne alındığında, işlenecek bilişim 
suçlarına hazırlık mahiyetinde olan yasak cihaz veya programların 
üretilmesi ve ticaretinin toplumun bu sistemlere duyduğu güveni 
korumak amacıyla cezai yaptırımla yasaklanması söz konusudur. 
Aynı doğrultuda, söz konusu cihaz veya programların bilişim sis-
temlerinin işleyişi üzerindeki etkisi dikkate alındığında, bu suçta 
korunan hukuki değerin bilişim sistemlerinin genel olarak işleyişi, 
güvenliği ve güvenilirliği olduğu da söylenebilir.

6.2.5.2. Tipikliğin Maddi Unsurları

a. Fail

Yasak cihaz veya programlar suçunun faili bakımından kanuni ta-
nımında herhangi bir sınır çizilmemiştir. Bu anlamda suçun faili 
herkes olabilir. Öyle ki, suçun faili olmak için teknik olarak bilişim 
alanında uzman olmak da zorunlu değildir. Yasak cihaz veya prog-
ramı imal etmeyen ve teknik olarak söz konusu cihaz veya progra-
mı hakkında uzmanlığı olmayan ancak bu cihaz veya programı it-
hal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa 
arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişiler de 
suçun faili olarak nitelendirilecektir.
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b. Mağdur

Yasak cihaz veya programlar suçu ile Türk Ceza Kanunu’nun “Bi-
lişim Alanında Suçlar” bölümünde yer alan suçların ve bilişim 
sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer 
suçların hazırlık hareketleri cezalandırıldığından esasen suçun iş-
lenmesiyle herhangi bir kişinin hakkına yönelik somut bir ihlal söz 
konusu değildir. Dolayısıyla bu suçta mağdur, toplumu oluşturan 
herkestir [98].

c. Suçun Konusu

Yasak cihaz veya programlar suçunun konusu “Bilişim Alanında 
Suçlar” bölümünde yer alan suçların ve bilişim sistemlerinin araç 
olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi 
için yapılmış veya oluşturulmuş cihaz, bilgisayar programı, şifre 
veya sair güvenlik kodudur [99]. Dolayısıyla söz konusu suçların 
işlenmesi amacıyla yapılmamış veya oluşturulmamış cihaz, bilgisa-
yar programı, şifre veya sair güvenlik kodu üzerinde bu suç işlene-
meyecektir. Örneğin, söz konusu amaçlarla üretilmemiş bir bilgi-
sayar programının satışa arz edilmesinden sonra kötü niyetli kim-
seler tarafından bu programın manipüle edilerek maddede sayılan 
suçların işlenmesi bakımından kullanılması durumunda satışa arz 
edenin Türk Ceza Kanunu’nun 245/A maddesinden sorumluluğu 
söz konusu olmayacaktır.

ç. Hareket

Yasak cihaz veya programlar suçu, seçimlik hareketli bir suç ola-
rak düzenlenmiştir. Buna göre, maddede sayılan suçların işlenmesi 
amacıyla yapılmış cihaz, bilgisayar programı, şifre veya sair güven-
lik kodunu imal etme, sevk etme, nakletme, depolama, kabul etme, 
satma, satışa arz etme, satın alma, başkalarına verme veya bulun-
durma bu suçun hareket unsurunu oluşturmaktadır. Bu seçimlik 
hareketlerden; kabul etme, satma, başkalarına verme hareketleri 
ancak çok failli olarak işlenebilir. Bu durumda söz konusu hareket-
leri gerçekleştiren herkes suçun faili olacaktır.

6.2.5.3. Tipikliğin Manevi Unsuru

Yasak cihaz veya programlar suçu ancak kasten işlenebilir. Suçun 
taksirli şekli kanunda düzenlenmemiştir. Ayrıca bu suçla esasen 
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maddede belirtilen suçların hazırlık hareketleri cezalandırıldı-
ğından, kanun koyucu suçun oluşumu bakımından taksiri yeterli 
görmemiştir. Cezai sorumluluk bakımından failin ayrıca bilişim 
alanında suçlar bölümünde yer alan suçların veya bilişim sistem-
lerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların 
işlenmesinde kullanmak maksadıyla hareket etmesi gerekmekte-
dir [100]. Failde; imal etme, sevk etme, nakletme, depolama, kabul 
etme, satma, satışa arz etme, satın alma, başkalarına verme veya bu-
lundurma seçimlik hareketlerine ilişkin kast belirlenebiliyor ancak 
fail maddede sayılan suçların işlenmesi maksadıyla hareket etmi-
yorsa suç oluşmayacaktır. Örneğin kişi maddede sayılan suçlarda 
kullanılabilecek bir programı sırf merakını gidermek amacıyla ya 
da bir bilişim sisteminin açıklarını tespitt e kullanmak amacıyla ken-
dinde bulunduruyorsa veya bilgi güvenliği alanında koruma ve ön-
leme amaçlı bir hizmet sunuluyorsa, Türk Ceza Kanunu’nun 245/A 
maddesinden sorumluluk söz konusu olmayacaktır. Aynı doğrul-
tuda, uygulamalara içeriklerine bakmaksızın 5651 sayılı Kanundaki 
tanımıyla yer sağlayıcı sıfatıyla barındırma hizmeti sunan bir hiz-
met sağlayıcı suç işleme maksadıyla hareket etmiyorsa nakletme, 
depolama veya bulundurma eylemlerinden dolayı sorumlu olma-
yacaktır. Son olarak, tipikliğin manevi unsuru bakımından kastın 
yanı sıra failin belli bir maksatla hareket etmesi de arandığından bu 
suçun olası kastla işlenmesi mümkün değildir.

6.2.5.4. Hukuka Aykırılık Unsuru

Yasak cihaz veya programlar suçunda mağdur, toplumu oluşturan 
herkes olduğundan, ilgilinin rızası ve meşru savunmanın bu suç ba-
kımından bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmesi müm-
kün değildir [101]. Ancak görevin ifası ve hakkın kullanılması, bu 
suç bakımından geçerli olabilecek hukuka uygunluk nedenleridir. 
Örneğin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesin-
deki şartların gerçekleşmesi durumunda bir suç dolayısıyla yapılan 
soruşturmada bilgisayarlara, bilgisayar programlarına ve kütükle-
rine kolluk tarafından el konulması ve şifrenin belirli araçlarla kırıl-
ması Türk Ceza Kanunu’nun 245/A maddesi bakımından görevin 
ifası kapsamında değerlendirilecek ve cezai sorumluluk söz konu-
su olmayacaktır. Aynı doğrultuda, bilgi güvenliği alanında faaliyet 
gösteren şirketlerin, zararlı yazılımları tespit etmek, analiz etmek, 
bunlara yönelik önlemler almak alanında vermiş olduğu hizmetler-
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de maddede sayılan suç işleme maksadı olmadığı için Türk Ceza 
Kanunu’nun 245/A maddesi kapsamındaki suç oluşmayacaktır. Ta-
bii ki, her somut olayın koşullarının değerlendirilmesi ve nedensel-
lik bağının özel olarak irdelenmesi gerekir.

6.2.5.5. Suçun Özel Görünüş Halleri

a. Teşebbüs

Yasak cihaz veya programlar suçunun oluşması için kanuni tanım-
da ayrıca neticeye yer verilmemiştir. Suç, maddede sayılan seçimlik 
hareketlerden birinin yapılması ile işlenmiş olacaktır. Dolayısıyla 
bu suça teşebbüs kural olarak mümkün olmamakla birlikte eğer ha-
reket kısımlara ayrılabiliyorsa teşebbüs söz konusu olacaktır. Ancak 
belirtmek gerekir ki bu suç bakımından sırf bulundurmanın dahi 
suçun seçimlik hareketlerinden sayılması, teşebbüsün gerçekleşme-
sini zorlaştırmaktadır. Örneğin, maddede sayılan suçların işlenmesi 
için elde bulundurulan bir cihazın satışını ihbar alan kolluğun sa-
tış gerçekleştirileceği sırada baskın yapması durumunda satıcı söz 
konusu cihazı zaten elinde bulundurduğundan suç tamamlanmış 
olacaktır. Ancak cihazı satın alma seçimlik hareketi henüz gerçek-
leşmediğinden satın alacak kişi bakımından teşebbüsün gerçekleş-
miş olacağı ifade edilebilir.

b. Suçluların Çokluğu (İştirak)

Yasak cihaz veya programlar suçu, iştirak bakımından özellik arz 
etmez. Ancak ifade etmek gerekir ki, maddede sayılan ithal etme, 
kabul etme, satma, satın alma başkalarına verme seçimlik hareketle-
ri ancak çok faille işlenebileceğinden, ilişkinin her iki tarafı da şerik 
olarak değil fail olarak sorumlu olacaklardır.

c. Suçların Çokluğu (İçtima)

Yasak cihaz veya programlar suçunun kanuni tanımında belirti-
len hareketler seçimlik olduğundan bunlardan birden fazlasının 
gerçekleştirilmesi durumunda birden fazla suç oluşmayacaktır. 
Ancak bu durum temel cezanın belirlenmesinde hâkim tarafından 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu suç, esas olarak “Bilişim Ala-
nında Suçlar” bölümünde yer alan suçların ve bilişim sistemlerinin 
araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların hazır-
lık hareketlerinin cezalandırıldığı bir suçtur. Dolayısıyla Türk Ceza 
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Kanunu’nun 245/A maddesinde düzenlenen bu suçu işledikten 
sonra bilişim suçları bölümünde sayılan diğer suçlar da gerçekleş-
tirilirse fail hakkında iki suç bakımından ayrı ayrı cezaya hükmedi-
lecektir.

Son olarak belirtmek gerekir ki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu’nun 72. maddesinde düzenlenen suç, Türk Ceza 
Kanunu’nun 245/A maddesine göre özel hüküm niteliğindedir 
[102]. Zira Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Türk Ceza Kanunu’na 
göre daha özel bir amaç belirlenmiştir. Söz konusu hükme göre “Bir 
bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek 
amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik” olarak 
program veya teknik donanımların üretilmesi, satışa arz edilmesi 
veya elde bulundurulması söz konusu ise hem Türk Ceza Kanunu 
madde 245/A hem de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 72 ba-
kımından tipiklik gerçekleşmiş olmakla birlikte sorumluluk Fikir ve 
Sanat Eserleri kanunu madde 72’den dolayı olacaktır.

6.2.6. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri

Türk Ceza Kanunu’nun 246. maddesi uyarınca “Bilişim Suçları” bö-
lümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat 
sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirleri-
ne hükmolunur. Bu doğrultuda, bir tüzel kişiliğin faaliyet izni iptal 
edilebileceği gibi, tüzel kişiliği hakkında müsadere kararı da veril-
mesi mümkündür.

6.2.7. Terörle Mücadele Kanunu

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. maddesi terörü şu şe-
kilde tanımlamaktadır: “Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, kor-
kutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada 
belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik 
düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, 
Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak 
ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini 
veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler ta-
rafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir”. Aynı Kanunun 
2. maddesine göre ise bu belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana 
getirilmiş örgütlerin mensubu olup da bu amaçlar doğrultusunda 
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diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan 
suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur. 
Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de 
terör suçlusu sayılır.

Terörle Mücadele Kanunu’nun “Terör amacı ile işlenen suçlar” baş-
lıklı 4. maddesi Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinde yer alan 
“Bilişim sistemine girme” suçu ile 244. maddesinde yer alan “Siste-
mi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçlarının 
yukarıda belirtilen terör tanımına giren amaçlar doğrultusunda suç 
işlemek üzere kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde 
işlendiği takdirde terör suçu sayılacağını belirtmiştir. 

Bir suçun terör suçu olarak kabul edilmesinin en önemli neticesi 
verilecek cezanın artırılmasıdır. Terörle Mücadele Kanunu’nun 5. 
maddesine uyarınca terör suçu olarak belirlenen suçları işleyenler 
hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek hapis cezaları veya 
adli para cezaları yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ayrıca, bu 
suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fi il için gerek her nevi ceza 
için belirli olan cezanın yukarı sınırı aşılabilir. Ancak, müebbet ha-
pis cezası yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolu-
nur. Suçun, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması dolayı-
sıyla ilgili maddesinde cezasının artırılması öngörülmüşse; sadece 
bu Terörle Mücadele Kanunu’nun 5. maddesi hükmüne göre ceza-
da artırım yapılır. Ancak, yapılacak artırım cezanın üçte ikisinden 
az olamaz.

6.3. Siber Güvenlik: Politika, Strateji ve Hukuk
Türkiye’de siber güvenlik alanındaki çalışmalar ve yasal düzenle-
meler son yıllarda hız kazanmıştır. 2012/3842 sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile 11/6/2012 tarihinde Ulusal Siber Güvenlik Çalışmaları-
nın Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar’ın 
yürürlüğe konulması kararlaştırılmış ve bu kararla Ulaştırma De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na siber güvenlik ile ilgili politika 
belirleme ve eylem planları hazırlama yetkisi verilmiştir [103].

2013-2014 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı uyarınca 
o dönemki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı [104] tarafından 
siber güvenlik ile ilgili tehdit ve alınacak önlemlere ilişkin ulusal ve 
uluslararası çalışmalar yapmak için Ulusal Siber Olaylara Müdaha-
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le Merkezi (USOM, TR-CERT) kurulmuştur. Bu merkez; Türkiye’de 
siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin be-
lirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin zayıfl atılması 
veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve 
ilgili aktörlerle paylaşılması, ulusal ve uluslararası seviyede siber 
ortamda ortaya çıkan tehditler ile ilgili kendisine ulaştırılan ihbar-
ları da değerlendirerek, söz konusu tehditlerin tespit ve bertaraf 
edilmesi amacıyla kamu kurumları, kuruluşlar ve özel kişiler ile 
koordinasyonun sağlanması için 7/24 esasına göre görev yapmakta-
dır. 2013 yılında ayrıca Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuru-
luş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve kapsamında 
Kurumsal SOME’ler (Siber Olaylara Müdahale Ekipleri) ve sektörel 
SOME’ler kurulması kararlaştırılmıştır [105]. Belirtmek gerekir ki, 
Türkiye’de siber güvenliğin sağlanması amacıyla en temel ve güncel 
belge 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’dir [106]. 

Yasal düzlemde ise 2014 yılında 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanunu’na 6 Şubat 2014 tarih ve 6518 sayılı Kanun’un 106. madde-
siyle eklenen Ek Madde 1 siber güvenlik açısından önemli bir re-
form niteliğindedir. Elektronik Haberleşme Kanunu’na eklenen Ek 
Madde 1 uyarınca kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinden 
oluşan Siber Güvenlik Kurulu kurulmuştur ve bu Kurula (a) siber 
güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarını onaylamak ve 
ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli kararları 
alma; (b) kritik altyapıların belirlenmesine ilişkin teklifl eri karara 
bağlama; (c) siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya 
bir kısmından istisna tutulacak kurum ve kuruluşları belirleme gö-
revleri verilmiştir.

Aynı değişiklik paketiyle Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 5. 
maddesinin birinci bendine eklenen (h) bendiyle eski adıyla Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ulusal siber güvenliğin 
sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefl eri belirleme, kamu 
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber gü-
venliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme, eylem plan-
larını hazırlama, Siber Güvenlik Kurulu’nun sekretaryasını yapma, 
ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlama, kritik altyapılar ile ait 
oldukları kurumları ve konumları belirleme, gerekli müdahale mer-
kezlerini kurma, kurdurma ve denetleme, her türlü siber müdahale 
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aracının ve millî çözümlerin üretilmesi ve geliştirilmesi amacı ile 
çalışmalar yapma, yaptırma ve bunları teşvik etme ve siber güven-
lik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalış-
maları yürütme, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren gerçek 
ve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esasları hazırlama görevi 
verilmiştir.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkın-
da Kanunu’nun “İdari yapı ve görevler” başlıklı 10. maddesi Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ulusal siber güvenlik faaliyet-
leri kapsamında, siber saldırıların tespiti ve önlenmesi konusunda, 
içerik, yer, erişim sağlayıcılar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla 
koordinasyon sağlama, gerekli tedbirlerin aldırılması konusunda 
faaliyet yürütme ve ihtiyaç duyulan çalışmaları yapma yetkisi tanı-
maktadır. 2016 yılında 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 
25. maddesiyle Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 60. maddesine 
onuncu fıkra eklenmiş ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, 
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber sal-
dırılara karşı korunması ve bu saldırılara karşı caydırıcılık sağla-
mak için her türlü tedbiri alma veya aldırma yetkisi tanınmıştır. 
Aynı hükme eklenen on ikinci fıkrayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun bu alandaki talimatlarına aykırılık yaptırıma bağlan-
mıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 
Yönetmeliği’nde 2018 yılında yapılan değişiklikle yönetmeliğin 19. 
madde başlığı “Şebeke ve bilgi güvenliği ile siber güvenliğe ilişkin 
ihlaller” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye şu hüküm eklenmiş-
tir:

 “Ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma 
ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik Kurumun görevleri kapsamın-
da belirleyeceği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya aldıracağı ted-
birleri uygulamayan gerçek kişiler ile işletmeciler dışındaki özel hukuk 
tüzel kişilerine bin liradan bir milyon liraya kadar idarî para cezası 
uygulanır. Kurum ihlal konusuna ilişkin olarak gerçek veya tüzel kişi-
den yazılı açıklamalarını 15 günden 30 güne kadar belirlenebilecek süre 
içerisinde göndermesini ister. Süresinde gönderilmeyen yazılı açıklama 
dikkate alınmaz.”



M E H M E T  B E D İ İ  K A Y A

258

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 60. maddesinin onuncu fık-
rası ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 
Yönetmeliği’nde yer alan hükümler Türk hukukunda siber güven-
liğin en güçlü normatif dayanaklarıdır. Bu hükümler sadece kamu 
kurum ve kuruluşlarına değil, özel hukuk kişilerine de siber gü-
venlikle ilgili yükümlülükler yüklenmesine ve bunların ihlali du-
rumunda yaptırım uygulanmasına dayanak oluşturmuştur. Her 
ne kadar hükümlerin içeriği çok geniş biçimde kaleme alınmış olsa 
da Türkiye’de siber güvenliğin açık yasal dayanağını oluşturmaları 
açısından önemlidir. Bu hükümler gereğince ve de ölçülü şekilde 
uygulandığı takdirde siber güvenlikle ilgili müstakil bir Siber Gü-
venlik Yasası yürürlüğe koyuluncaya kadar önemli bir boşluğu dol-
duracaktır.

6.4. Adli Bilişim
Teknolojinin gelişmesiyle veri kaydetme alışkanlıkları, verinin kay-
dedildiği mecralar ve bunlara erişme yöntem ve teknikleri de esaslı 
ölçüde değişmiştir. Dijital ortamlar asıl, kağıt ve benzeri ortamlar is 
istisna halini almıştır. Klasik kayıt yöntemlerin gün geçtikçe azal-
dığı, mobil aygıtların ve bulut teknolojilerinin artmasıyla verinin 
akışkanlığının artt ığı bir ortamda, delillerin türü, niteliği, boyutu, 
nerede bulunacağı gibi hususlar da haliyle köklü bir değişikliğe uğ-
ramıştır. Ayrıca işletim sistemleri ve yazılımlardaki hızlı değişimle, 
dosya kayıt yöntemleri ve dosya türleri de hızlıca değişmektedir. 
Geliştiricilerin çeşitlenmesiyle, bazı durumlarda standart tipolojisi 
bile olmayan kendine özgü veya tamamen tutarsız sistemler ve dos-
ya türleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

Adli bilişim, bilgisayarlar veya dijital saklama aygıtlarında veya 
elektronik ortamda bulunan yasal delillerin elde edilmesine ilişkin 
olan adli bilimler altında sınıfl andıran bir branştır. Bu bilim dalı 
uluslararası standartlarla şekillenmiştir. ISO tarafından 2012 yılın-
da yayımlanan ve 2018 yılında gözden geçirilen ISO/IEC 27037:2012 
bu alandaki en temel belgedir [107]. Bu standart, delil niteliği ola-
bilecek dijital verilerin tanımlama, toplama ve muhafazası için yol 
göstermektedir. Esasında farklı ülkelerde, farklı kurumlar, kolluk 
kuvvetleri ve enstitülerde dijital delillerin elde edilmesi için farklı 
yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Peki, adli bilişim alanında 
neden bir standardizasyona ihtiyaç vardır? Bu alanda bir standardi-
zasyona gidilmesiyle uluslararası benzer uygulamaların gelişeceği, 
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farklı ülkelerde farklı kişi veya kurumlarda bu tür soruşturmalar 
yürütüldüğü durumlarda kıyas yapmanın, karşılaştırmanın ve bir-
leştirmenin kolaylaşacağı düşünülmektedir [108].

İlk bölüm altında da etrafl ıca açıklandığı üzere, bilişim suçlarını 
diğer suçlardan ayıran en temel özelliklerden birisi bu suçların sı-
nır-aşan niteliğidir. Bilişim suçları, soruşturması ve kovuşturması 
için uluslararası adli yardımlaşma gerektiren, farklı ülkelerdeki kol-
luk kuvvetlerinin ve adli makamların işbirliğinin ve bilgi ve belge 
paylaşımının yoğun olduğu suçlardır. Deliller, toplandıkları ülke 
dışındaki makamların önüne sunulmaktadır. ISO standartları bu 
bağlamda delillerin standart şekilde farklı ülkelerdeki adli makam-
lar tarafından pratik şekilde kullanılmasına ve en önemlisi de dijital 
delillerin hukuka uygunluk denetimlerinin daha kolay şekilde ya-
pılmasına hizmet etmektedir.

ISO/IEC 27037 dışında adli bilişimi ilgilendiren başka ISO standart-
ları da vardır. Şöyle ki, ISO/IEC 27041:2015 [109]. standardı soruş-
turmalarda uygun yöntem ve araçların kullanılması konusunda yol 
göstermekte; ISO/IEC 27042:2015 [110] dijital delilin analizi ve yo-
rumlanması konusunda yol göstermekte; ISO/IEC 27043:2015 [111] 
ise daha geniş bir perspektifl e soruşturmalarda vaka incelemesine 
ilişkin hususlarda prensipler ortaya koymaktadır. Son olarak, ISO/
IEC 27050:2016 [112] dört ayrı bölüm altında elektronik keşifl e ilgili 
standartları belirlemektedir.

6.4.1. Adli Bilişimin Temel Safh aları

Adli bilişim incelemesinin temeli, dijital delillerin herhangi bir de-
ğişiklik yapılmaksızın toplanması ve muhakeme tamamlanıncaya 
kadar bütünlüklerinin temin edilmesidir [113]. Dijital delillerin en 
önemli sorunu hassas olmaları; yanlış bir işlem veya yanlış bir in-
celeme sonucunda kolayca değiştirilebilir, tahrif edilebilir, tahrip 
edilebilir, yok edilebilir olmalarıdır [114]. Dijital delillerin bir diğer 
temel özelliği ise gizli yapılarıdır [115]. Öyle ki, dijital deliler ilk 
bakışta gözle görülemeyen delillerdir. Bu delilleri görülebilir hale 
getirmek için bazı araçlara ve yazılım programlarına ihtiyaç vardır. 

Dijital deliller sadece ceza davalarında değil, en sıradan davalar-
da, özel hukukun her alanında dava neticesini belirleyen nitelikte-
dir. Adli bilişim dijital materyalin salt kopyasını veya imajını alma 
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süreci değildir. Şüphesiz imaj alma adli bilişimin önemli bir unsu-
ruysa da, adli bilişim bunu aşan kapsamlı bir süreçtir. Adli bilişim 
incelemelerinde olay yerinden soruşturmacıya ve oradan da mah-
kemeye kadar uzanan yolda titiz bir şekilde “muhafaza zincirine” 
uyulması gerekir. Güvenlik güçleri tarafından, sonradan mahkeme 
sürecinde delil olarak kullanılacak bilgisayar veya depolama aygıt-
ları üzerindeki verileri değiştirebilecek nitelikte hiçbir hareket ya-
pılmamalıdır. Bilgisayar veya depolama aygıtları üzerinde bulunan 
orijinal veriye erişilmesinin gerekli olduğu istisnai durumlarda, bu 
kişinin erişime yetkili olması ve hareketinin sebep ve sonuçlarını 
açıklayacak deliller sunabilecek durumda olması gereklidir. Elekt-
ronik delillere uygulanan tüm süreçlerin kaydedilmesi veya işlem 
geçmişi raporunun (audit trail) oluşturulması ve saklanması gere-
kir. Bağımsız bir üçüncü tarafın izlenen süreci test etmesi ve aynı 
sonuçlara ulaşabilmesi gerekir.

Yukarıda belirtildiği üzere dijital deliller hassastır; yanlış bir işlem 
veya yanlış bir inceleme sonucunda kolayca değiştirilebilir, tahrif, 
tahrip veya yok edilebilirler. Bu değişiklikler yanlış yöntemin kul-
lanılması sebebiyle ihmal suretiyle olabileceği gibi kasten de yapı-
labilir. Modern adli bilişimin en kritik aşaması delil kaynaklarının 
yerini saptamaktır [116]. Dijital delilin ilk toplandığı aşamadan 
itibaren muhafazasını sağlamak ve bu süreci doğrulamak amacıy-
la kriptografi k hash değerinin alınması ve bu değerin saklanması 
gerekir. Bu saklama sürecinde hem elektronik muhafaza ilkelerine 
hem de fi ziksel saklama ilkelerine uymak gerekir. Bu doğrultuda, 
elektronik veya manyetik aygıtlar için ısıya, rutubete, fi ziksel şok-
lara, statik elektriğe ve manyetik kaynaklara, sıcak, nem veya so-
ğuğa karşı gerekli önlemlerin alınması gerekir. Olay mahallinin ve 
olay mahallindeki tüm kişilerin güvenliği sağlandıktan sonra ilk so-
rumlunun klasik ve elektronik her iki türdeki delilleri görsel olarak 
teşhis etmesi ve çabuk kaybolacak deliller mevcutsa bunları tespit 
etmesi gereklidir. Ayrıca, fi ziki ortamın dikkatle incelenmesi ve bel-
gelenmesi gerekir.

Delil teşkil eden orijinal araçların tam bir çoğaltımının yapılması 
süreci imaj çıkartma veya görüntüleme ya da ayna görüntü alınması 
gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Alınan imaj kriptografi k hash 
ile imzalanmak suretiyle delil bütünlüğü sağlanmakta; bir nevi delil 
mühürlenmektedir. Delilin manipüle edilmediği matematiksel al-
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goritmalar ile ispat edilir. Bu sebepledir ki, dijital delil içeren bir 
aygıtın imajı alınırken, şüpheli olan aygıt üzerine herhangi bir veri 
eklenmediğini garanti etmek için yazma koruma araçları kullanıl-
malıdır. İmaj almanın amacı aynı sistemi başka bir ortamda simü-
le edebilmektir. İmaj alma disk yüzeyini kesim (sector by sector) 
çoğaltır ve böylece hedef sürücünün bir ayna görüntüsünü alır. 
Elektronik veriler kâğıtt an farklı olarak zengin gizli bilgileri örne-
ğin, yardımcı verileri ihtiva etmektedir (metadata), bu gizli bilgiler 
elektronik belgenin içerisine belgeyi oluşturmak için kullanılan ya-
zılım programı tarafından gömüldüğü için, çoğu kez ilişik (gömülü, 
(embedded)) veya “yardımcı veri” olarak adlandırılmaktadır [117]. 
Birebir imaj almak suretiyle meta-datası silinmiş olarak gözüken bir 
dosyanın disk yüzeyinden kurtarılması mümkündür. 

Adli bilişimin delil toplama aşamasında delil içerebileceği düşü-
nülen bilgisayarlardan uçucu deliller ve imajlar alınır; inceleme ve 
analiz aşamasında, imajlar üzerinden çeşitli araçlar kullanılarak ve 
elle incelemeler yapılır, iddiaları destekleyen veya çürüten deliller 
bulunur; raporlama aşamasında ise delillerin elde ediliş metotları 
ve kullanılan araçlar detaylarıyla açıklanır. Tüm adımların birbirini 
doğru sırayla takip etmesi ve muhafaza zincirine uyulması gere-
kir. Aynı doğrultuda materyal toplama aşamasındaki envanter ile 
analiz aşamasındaki envanter birbirini tutmalıdır. Aksi halde yanlış 
müdahale, kaza veya kasten delilin yok edilmesi ve duruma göre 
hukuki, cezai ve idari sorumluluğun doğması söz konusu olacaktır. 
Bu süreç soğuk hava zinciriyle gıda taşınmasına benzetilebilir. Zin-
cirin bir aşamasında soğutmada sorun yaşanırsa, diğer aşamalar-
da soğuk hava zincirinin muhafaza edilmesini artık önemsiz kılar. 
Nihayetinde, gıda bozulmuştur. Adli bilişimde muhafaza zincirine 
uyulmaması da delili hukuka aykırı delil haline getirir. Zehirli ağa-
cın meyvesi de zehirli olacağından, bu delilin hukuki bir etkisi kal-
maz.

6.4.2. Adli Bilişim İncelemelerinde Güncel Sorunlar

Adli bilişim incelemesi kapalı bir aygıtt a yapılabileceği gibi, çalışan 
bir aygıtt a da yapılabilir. Ölü ve canlı analiz olarak anılan bu ana-
liz türlerinde, kullanılacak yöntem ve teknikler birbirlerinden esas-
lı olarak farklıdır. Ölü analizde aygıta, koruma yazmalı cihazlarla 
müdahale edilmekte; verilerin imajı alınmakta ve kriptografi k hash 
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ile imzalanarak dosya bütünlüğü temin edilmektedir. Ancak, bazı 
durumlarda çalışan bir sisteme müdahale edilmesi gereği duyul-
maktadır. Örneğin, sistemde şifreli bir alan vardır ve önbellekte yer 
alan anahtarın kaybolmadan ele geçirilmesi gerekmektedir. Benzer 
şekilde sadece önbellekte çalışan bir zararlının tespiti için de canlı 
analiz yapılması gerekmektedir. Aynı doğrultuda, bir sistemin aktif 
ağ yapısı ve bağlantıları da en doğru canlı analiz ile mümkündür. 
Canlı analiz yapılması durumunda kullanılacak adli bilişim uygu-
lamasının sistemde inceleme yapılması sırasında minimum da olsa 
sisteme veri yazma riski gibi çeşitli riskleri bulunmaktadır.

Adli bilişim alanında en güncel sorunlardan birisi akıllı telefonların 
adli bilişim incelemesini konu alan “mobil forensic” alanındadır. 
Mobil cihazların çeşitlenmesiyle beraber bu tür cihazlarda adli bili-
şim yapılması karmaşık hale gelmiştir. Öyle ki, bazı cihazlarda salt 
imajının alınması için bile root yapma gibi cihaza veri kaydedilmesi 
sonucu doğuracak işlemlerin yapılması gerekli olabilmektedir. Yu-
karıda açıklandığı üzere, adli bilişim incelemesinin en temel ilkesi 
inceleme yapılacak ortama yazma korumalı cihazlarla müdahale 
ederek hiçbir veri kaydı yapmaksızın birebir, sektör-sektör ortamın 
kopyasının alınmasıdır. Tutarlı tipolojisi olmayan mobil cihazlarda-
ki inceleme bu bağlamda adli bilişimde güncel bir sorundur.

Adli bilişim açısından en güncel bir diğer sorun ise yeni teknoloji-
lerdir. Nesnelerin İnterneti (“internet of things”) olarak adlandırılan 
yeni teknolojilerle internete bağlı olan nesneler, cihazlar, aygıtların 
doğrudan internet ortamında veri paylaşımı yapması mümkün ol-
muştur. Bu tür nesneler evlerde, işyerlerinde, sağlık alanında, spor 
alanında, enerji alanında birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. 
Bu tür nesneler farklı nitelikte ve mahiyett e veriler içerdiği için bir 
suç soruşturması sırasında dijital delil olarak kullanılması söz ko-
nusu olabilir. Örneğin, akıllı bileklikteki veriler incelenerek kişinin 
hareketleri, konumu, kalp atış istatistikleri, uyku aşamaları, kişinin 
uyanık olup olmadığı, hareket edip etmediğine ilişkin bilgiler der-
lenebilir ve bir suç soruşturması veya kovuşturması sırasında bu 
tür veriler delil olarak kullanılabilir [118]. Benzer şekilde, akıllı ev 
aletlerinde yer alan veriler, somut olayda kişinin evde olup olmadı-
ğı veya ne yaptığı konusunda yol gösterici olabilir. Özellikle akıllı 
araçlardaki veriler trafi kte işlenen suçların aydınlatılmasına ilişkin 
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kritik veriler içerdiği için araç incelemeleri müstakil bir adli bilişim 
alanı olarak gelişmektedir.

Her ne kadar Nesnelerin İnternetinde, aygıtlar, aletler veya cihazlar 
çeşitli dijital deliller içeriyorsa da adli bilişim incelemesi diğer adli 
bilişim incelemelerinden esaslı farklılıklar ve zorluklar içermektedir 
[119]. Bu zorluklar adli bilişimin her bir aşaması için farklı nitelik-
tedir. Delil toplanması gereken cihaz sayısı fazlalaşmakta, toplanan 
verilerin farklı formatlarda olması inceleme sürecine geçişi zorlaş-
tırmaktadır. IoT cihazlar arasında genel kabul görmüş kayıt (log) 
tutma standardı olmadığı ve de veri boyutu büyüdüğü için klasik 
yöntemlerle inceleme zorlaşmaktadır. İncelenen sistemler karma-
şıklaştıkça raporlar daha fazla teknik detay içermekte ve dijital de-
lili anlamlandırmak güçleşmektedir. Aynı sorunların kendine özgü 
sistemler için de geçerli olduğu söylenebilir. Örneğin, Raspberry Pi 
gibi tek devre sistemler üzerinde adli bilişim incelemesi yapmak 
bile artık belirli uzmanlık gerektirmekte ve kendine özgü sorunlar 
ortaya çıkarmaktadır [120].

Adli bilişim alanında önemli bir diğer sorun ise bulutt a incelemedir. 
Bulut bilişimin hizmet olarak yazılım, hizmet olarak platform veya 
hizmet olarak altyapı şeklinde kullanıldığı ihtimallerde dijital delil 
bulut altyapısında yer almaktadır. İnce istemci (thin client) yerine 
sıfır işlemci (zero client) kullanıldığı durumlarda neredeyse yerel 
istemcide hiçbir veri kaydedilmemektedir. Bu tür durumlarda adli 
bilişim incelemesi yapılarak dijital delilin tespiti için bulutt a adli 
bilişim incelemesi yapılması gerekmektedir. Ancak bulut bilişimde 
henüz standartların tam manasıyla oturmamış olması, bu alandaki 
altyapılar arasındaki esaslı farklılıklar sebebiyle adli bilişim incele-
mesi yapılması klasik adli bilişim incelemelerine göre karmaşık ve 
zordur [121].

Bulut bilişimde inceleme yapabilmek için öncelikle sistem erişim 
bilgilerinin biliniyor olması gerekir. Sisteminde inceleme yapılacak 
şüpheliyi bu şifreyi vermeye zorlamak hukuken çeşitli sorunlar ba-
rındırmaktadır. Türk Anayasası’nın “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” 
başlıklı 38. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hiç kimse kendisini 
suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye 
zorlanamaz. Aynı doğrultuda, bulut bilişimde önemli bir sorunlu 
alan ise sınır aşan incelemelerdir. Bulut bilişimin yapısı gereği ve-
riler çok farklı ülkelerde barındırılmaktadır. Bu sistemlere giriş için 
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şifrelerin kırılması, sistemde inceleme yapılması, veri indirilmesinin 
hukuka uygunluğu için verinin barındırıldığı her bir ülke hukuku 
açısından ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir [122].

Öte yandan, veri kaydetme araçlarına yönelik bilimsel araştırma-
ların neticesinde devrim niteliğinde bazı gelişmeler yaşanmıştır. 
Bunlar arasında belki de en önemlisi DNA sarmalının yeniden sen-
tezlenmesi suretiyle 739 KB’lik verinin yazıldığı çalışmadır [123]. 
Bu tür özel veri kaydetme ortamından dijital delillerin adli bilişim 
incelemesine tabi tutulması teorik düzeyde pekala mümkündür. 
Aynı doğrultuda, quartz  gibi özel bazı maddelere kaydedilen veri-
ler [124]. ve bir atoma veri yazılması gibi teknolojik gelişmeler [125] 
adli bilişimin gelecekte ne kadar kompleks hale geleceği hususunda 
önemli ipuçları vermektedir.

6.4.3. Türk Hukukunda Adli Bilişim

6.4.3.1. Ceza Muhakemesi Kanununu 134. Maddesi

Türk hukukunda adli bilişimle ilgili temel düzenleme 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Bilgisayarlarda, bilgisayar prog-
ramlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma” baş-
lıklı 134. maddesi altında düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre 
bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surett e delil elde etme 
imkanının bulunmaması halinde [126], hâkim veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından şüphe-
linin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar 
kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya 
çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine 
karar verilir. Nihayetinde, adli bilişim incelemesiyle bir kişiye ait 
bilişim sisteminde arama yapılmakta, kopya alınmakta ve haliyle o 
kişinin özel alanına müdahale edilmektedir. Bu sebepledir ki, asıl 
olan hâkimin, istisna ise Cumhuriyet savcısının adli bilişim incele-
mesi için karar vermesidir. Eğer ki, gecikmesinde sakınca bulunan 
bir hal durumunda Cumhuriyet savcısı karar vermişse, bu kararın 
yirmi dört saat içinde hâkim onayına sunulması zorunludur. Ceza 
Muhakemesi Kanunu’na göre hâkimin kararını en geç yirmi dört 
saat içinde vermesi gereklidir. Söz konusu müdahalenin temel hak 
ve hürriyetler üzerindeki etkisi göz önüne alınarak açık bir kısıtla-
ma hükmü koyulmuş ve sürenin dolması veya hâkim tarafından ak-
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sine karar verilmesi halinde çıkarılan kopyaların ve çözümü yapılan 
metinlerin derhal imha edileceği hüküm altına alınmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun genel yaklaşımı, adli bilişim ince-
lemesinin olay yerinde yapılmasıdır. 134. maddenin ikinci fıkrası-
na göre bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütükleri-
ne şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş 
bilgilere ulaşılamaması ya da işlemin uzun sürecek olması halinde 
çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu 
araç ve gereçlere elkonulabilecektir. Yine aynı hükme göre şifrenin 
çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elko-
nulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilecektir.

134. maddenin üçüncü fıkrasına uyarınca bilgisayar veya bilgisayar 
kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin 
yedeklemesinin yapılması gereklidir. Bu hükme göre alınan yedek-
ten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilmesi ve bu 
husus tutanağa geçirilerek imza altına alınması da zorunludur.

Olay yerinde veya cihazın bulunduğu yerde elkoymaksızın ince-
leme yapılması mümkün müdür? 134. maddenin beşinci fıkrasına 
göre bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sis-
temdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. 
Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu hususun tutanağa 
kaydedilmesi ve ilgililer tarafından imza altına alınması zorunlu-
dur.

6.4.3.2. Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi

Uygulamada adli bilişim incelemeleri için bilirkişilik yapacak özel 
yetkili bir merciinin olmaması da önemli bir sorundu. Adli bilişi-
min kurumsallaşması adına Türkiye’deki önemli gelişmelerden bi-
risi 2016 yılında Adli Tıp Kurumu bünyesinde Adli Bilişim İhtisas 
Dairesi’nin kurulmasıdır. Söz konusu dairenin görevleri 2659 sayılı 
Adli Tıp Kurumu Kanunu’na eklenen 22/A maddesinde “Mahkeme-
ler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından talep edilen bilişim ile ilgili ko-
nularda gerekli incelemeleri yapmak; veri toplama, işleme, depolama veya 
aktarma işlevi gören bilişim sistemleri ile her türlü sayısal ve elektronik 
materyal üzerinde inceleme, araştırma ve analizleri yapmak, sonuçlarını 
bir raporla tespit etmek.” şeklinde belirtilmiştir [127].
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Adli Bilişim İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılık-
lar tarafından talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli incele-
meleri yapma; veri toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi 
gören bilişim sistemleri ile her türlü sayısal ve elektronik materyal 
üzerinde inceleme, araştırma ve analizleri yapma, sonuçlarını bir 
raporla tespit etme hususunda görevlendirilmiştir. Bu daire, Veri 
İnceleme Şubesi, Mobil Cihazlar İnceleme Şubesi, Kriptoloji ve 
Elektronik Cihazlar İnceleme Şubesi, Ses ve Görüntü İnceleme Şu-
besi, AR-GE Şubesi, İş Tasnifi  ve Önceliği Bürosu birim ve şubeler-
den oluşmaktadır [128].

Adli Tıp Kurumu bünyesinde Adli Bilişim İhtisas Dairesi’nin kurul-
ması önemli bir gelişme olmakla birlikte, adli bilişimin kurumsal-
laşması adına adli bilişim uzmanlığının tanımlanmasına; bu konu-
da standardizasyona gidilerek hem kamuda hem de özel sektörde 
hizmet verecek güvenilir ve de bilimsel yetkinliği haiz bir meslek 
grubuna ihtiyaç vardır.

6.4.4. Reform Önerileri

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesinde yer alan düzenle-
me zaman içerisinde farklı ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerçek-
leştirilen değişikliklerle bugünkü halini almıştır. Kronolojik olarak 
yapılan değişiklikleri sıralamak gerekirse:

• 2014 yılında 6526 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle yapılan deği-
şiklikle adli bilişim hükmünün uygulanması için “somut delille-
re dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı” şartı getirilmiş-
tir.

• 2014 yılındaki değişiklikle istem halinde imajın şüpheliye veya 
vekiline verilmesi hükmü değiştirilmiş ve imajın istem olmaksı-
zın doğrudan şüpheliye veya vekiline verilmesini öngören deği-
şiklik gerçekleştirilmiştir.

• 2018 yılında 7145 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle yapılan de-
ğişiklikle Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi 
dört saat içinde hâkim onayına sunulacağı; hâkim kararını en 
geç yirmi dört saat içinde vereceği; sürenin dolması veya hâkim 
tarafından aksine karar verilmesi hâlinde çıkarılan kopyalar ve 
çözümü yapılan metinler derhâl imha edileceğini öngören deği-
şiklik gerçekleştirilmiştir.
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• 2018 yılındaki değişiklikle, bilgisayar, bilgisayar programları ve 
bilgisayar kütüklerine el konulması için aranan şartları arasına 
işlemin uzun sürecek olması hali eklenmiştir.

Tüm bu değişikliklere rağmen, düzenlemenin adli bilişim alanın-
daki tüm ihtiyaçlara cevap verdiğini söylemek zordur. Aşağıda 134. 
maddenin adli bilişimin gerekliliklerine cevap vermesi için reform 
önerileri temel hatlarıyla belirtilmeye çalışılmıştır:

(1) Uygulamada, 134. maddede yer alan bilgisayar kavramının dar 
yorumlanması sebebiyle bilişim sistemlerine yönelik (özellikle IoT 
- akıllı cihazlar, hatt a bazı durumlarda akıllı telefonlar) adli bilişim 
incelemesi yapılamaması gibi sorunları bertaraf etmek amacıyla söz 
konusu hükmün her türlü bilişim sistemini kapsayacak şekilde tek-
rar kaleme alınması gerekir. Ayrıca, madde başlığının “Adli bilişim 
incelemesi” veya “Bilişim sistemlerinde adli arama, el koyma ve iz-
leme tedbiri” şeklinde revize edilmesi amaca uygun düşecektir.

(2) Ceza Muhakemesi Kanunu, temel olarak arama koruma tedbi-
rinden hareket etmektedir. Bilişim sistemine el koyulması için bil-
gisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin 
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere 
ulaşılamaması gerekir. 2018 yılında yapılan değişiklikle de işlemin 
uzun sürecek olması yeni el koyma sebebi olarak tanımlanmıştır. 
Uygulamada, el koyma ihtiyacı yalnız bu durumlarda ortaya çık-
mamaktadır. Terör veya örgütlü suçlarda olay yerinin fi ziksel gü-
venliğinin teminiyle ilgili sorunlar olabilir. Fiziksel ortamda kesin-
tisiz şekilde enerji temini sorunu yaşanabilir. Örnekler artırılabilir. 
Olası hukuka aykırılık iddialarını bertaraf etmek amacıyla genel bir 
el koyma sebebinin tanımlanması yerinde olacaktır. 

(3) Arama ve/veya elkoyma tedbirinden sonra imajın bir kopyasının 
şüpheliye her koşulda verilmesinin çeşitli sakıncaları bulunmakta-
dır. Bazı suçlar için verinin bulundurulması suç teşkil etmekte veya 
kopyanın şüpheliye verilmesi durumunda şüphelinin suç işlemeye 
devam etmesi söz konusu olabilecektir. İlk durum için çocuk por-
nografi si içeriği; ikinci durum için ise çalınmış kredi kartı bilgileri-
nin olduğu durumlar örnek gösterilebilir. Bu tür içerik suçlarında 
içeriğin hemen teslim edilmemesi ve kovuşturmada bu konuda özel 
bir karar alınmasının gerekli kılınmasını gerektirecek bir düzenle-
me yapılmalıdır. Öte yandan, veri kaydeden medya dışında ticari 
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hayatt a özellikle bir kesinti veya hak kaybı yaşanmaması için ko-
vuşturmanın tamamlanmasını beklemeden cihazın kendisinin de 
mümkün olan en hızlı şekilde iade edilmesinin önü açılmalıdır.

(4) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesinde adli bilişimle 
ilgili alınacak önlemlerin muhatabı olarak sadece şüpheli sayılmış-
tır. Bazı durumlarda mağdur veya suçta zarar görenin veya üçüncü 
bir kişinin de cihazının incelenmesi gerekli olabilir. Bu bağlamda, 
genel bir düzenleme yapılarak bu konuya açık bir normatif dayanak 
kazandırılmalıdır.

(5) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesi uyarınca adli bili-
şim incelemesi yapılmasının ön koşulu bir suç dolayısıyla yapılan 
soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin 
varlığı ve başka surett e delil elde etme imkanının bulunmamasıdır. 
Korunan hukuki değerler göz önüne alınarak bu koşulların aran-
madığı bazı katalog suçların belirlenmesi yerinde olacaktır. Örne-
ğin, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan Bilişim sistemine girme (Mad-
de 243), Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştir-
me (Madde 244), Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 
(Madde 245), Yasak cihaz veya programlar (Madde 245/A), Kişisel 
verilerin kaydedilmesi (Madde 135), Verileri hukuka aykırı olarak 
verme veya ele geçirme (Madde 136) gibi suçlara bu bağlamda özel 
bir statü tanınabilir ve makul şüphenin varlığı yeterli görülüp, baş-
ka surett e delil elde etme imkanının bulunmaması şartı aranmaya-
bilir.

(6) Adli bilişim alanında tartışmalı bir diğer sorun ise imajlarla veri 
analitiği yapılıp yapılamayacağıdır. Özellikle örgütlü suçlarda, ör-
güt üyelerinin tespiti, iletişimi veya işbirliği bakımından bu konu 
önem arz etmektedir.  Örneğin, bir soruşturma sırasında bir şehir-
de ele geçirilen bir bilişim sisteminde yer alan ve özgün isimli bir 
terör içerikli dosyanın başka bir soruşturmada da tespit edilmesi 
suretiyle her iki soruşturma arasında korelasyon kurulabilir ve bu 
dosyalar örgütsel ilişkinin tespiti bakımından yol gösterici olabilir. 
Bu analitik çalışmanın yapılması için dosyanın kendisinin birebir 
kopyalanmış olması da gerekmez. Dosyanın hash değerli boyutu 
ve tam dosya isimlerinin karşılaştırılması bile yeterlidir. Bu şekilde 
bir incelemeyle bir dosyanın izinin sürülmesi, örgütsel yapının bilgi 
alışverişi hususunda önemli bilgilere ulaşılması pekâlâ mümkün-
dür. Ancak, bu tür incelemenin yapılabilmesi için dosya isimleri ve 
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boyutlarının hashli halinin ortak bir havuzda toplanması, işlenmesi 
ve ilgili adli bilişim birimlerine aktarılması gerekmektedir. Dosya 
analitiğinin faydaları yadsınamıyorsa da konunun kişisel verilerin 
ve mahremiyetin korunması, tedbirlerin geçiciliği, kopyalar ve çö-
zümü yapılan metinlerin imha edilmesini gerektiren durumlar ve 
ölçülülük perspektifl erinden ayrı ayrı ele alınması ve bu doğrultu-
da, temel hak ve hürriyetler üzerindeki etkisi sebebiyle açık şekilde 
kanunla düzenlenmesi gerekmektedir.

6.5. Değerlendirmeler
Dünyada siber güvenlik tehditleri artmakta, şekil ve nitelik değiş-
tirmekte, etkilediği alanlar farklılaşmaktadır. Siber tehditlerle mü-
cadele dinamik bir metodoloji gerektirmektedir. Klasik yöntemlerle 
bu tehditlere karşı konulması mümkün değildir. Siber tehditlerin 
coğrafi  sınır tanımaması, çok az masrafl a, çok kısa sürede büyük 
zararlara yol açabilecek şekilde işlenmesi ve faillerin çoğu zaman 
bu suçlarda anonim olması nedeniyle bilişim suçlarının soruştur-
masında ve kovuşturmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin göz-
den geçirilmesi gerekmektedir.

Bilişim suçlarının kapsamlı incelemeye alındığı ikinci bölümde ince-
lendiği üzere, Türk Ceza Kanunu, Bilişim sistemine girme, Sistemi 
engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, Banka veya 
kredi kartlarının kötüye kullanılması, Yasak cihaz veya programlar 
maddeleri altında müstakil bilişim suçlarını düzenlemekte ve farklı 
suçlar altında da bilişim sisteminin bir aracı olarak kullanılmasını 
(nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık gibi) nitelikli hal olarak 
cezalandırmaktadır. 

Bilişim suçları farklı hükümler altında düzenleniyor olsa da, söz ko-
nusu suçlar iç içedir. Öyle ki, bir bilişim sistemine girme durumunda 
veriler taksirle yok olur veya değişirse bilişim sistemine girme suçu 
söz konusu olabilirken, veriler kasten yok edilir veya değiştirilirse 
müstakil bir suç olan Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme 
veya değiştirme suçu söz konusu olabilmektedir. Aynı doğrultuda, 
bilişim sistemleri arasında ayrım yapılmakta, bazen bu ayrım neti-
cesinde ceza indirimine gidilmekte (bedeli karşılığı yararlanılabilen 
sistemler gibi) bazen ise bilişim sisteminin kamusal önemi sebebiyle 
(bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuru-
luşuna ait bilişim sistemleri gibi) ceza artırılmaktadır. Tüm bunların 
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ötesinde, ilgili yerlerde açıklandığı üzere, bilişim sisteminin tanımı 
ve kapsamı da tartışmalıdır ve farklı yorumlarla çelişkili uygulama-
lar söz konusu olabilmektedir.

Bilişim suçlarının muhakemesinin diğer suçlara nazaran daha hız-
lı şekilde tamamlanmasında bilişim sistemlerinin modern hayatın 
en temel bileşeni haline gelmesi sebebiyle üstün bir kamusal yarar 
vardır. Ayrıca, kanun koyucunun bu alanı yakından gözlemleyerek, 
yeni gelişmelere hızlı şekilde reaksiyon göstermesi ve güncel risk ve 
tehditleri bilişim suçlarının tanımına koyması gerekmektedir. Tüm 
bu süreçte bütüncül bir yaklaşımın sergilenmesi ve yapılan düzen-
lemelerin, Türkiye’de gelişim aşamasında olan siber güvenlik alanı-
nı ölçüsüz şekilde kısıtlamaması gerekir.

Tüm incelemeler ışığında, bilişim suçlarının Türk Ceza Kanunu’nun 
“Topluma Karşı Suçlar” başlıklı Üçüncü Kısım’ında “Bilişim Ala-
nında Suçlar” başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan müstakil suç-
ların sadeleştirilmesi gerekmektedir. Rasyonelleştirilmiş sadeleşti-
rilme kapsamında, birbiriyle bağlantılı Bilişim sistemine girme ile 
sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suç-
larının tek bir başlık altına toplanması; suçun manevi unsurlarına 
açıklık getirilmesi, hukuka uygunluk sebeplerinin uygulama dikka-
te alınarak hukuki belirlilik açısından daha açık tanımlanması; bili-
şim sistemlerinin tanımına açıklık getirilmesi ve bu tanımın müm-
kün olduğunca geniş tutulması yerinde olacaktır. Bu sadeleştirme 
karşısında, suçlar için öngörülen cezalarının marjının artırılması ve 
mümkün olduğunca adli para cezası temelli bir sistemin getirilmesi 
önerilmektedir.

Önerilen sistemde, hükmü uygulayacak olan hâkime geniş bir takdir 
yetkisi verilmektedir. Suçun işleniş amacı, bilişim sistemine yönelik 
eylemler neticesinde ortaya çıkan zararın bireysel ve toplumsal et-
kisi, zararın telafi sinin mümkün olup olmadığı gibi unsurlar dik-
kate alınarak bireysel zarar durumunda adli para cezası, toplumsal 
zarar durumunda hapis cezası temelli bir yaklaşım geliştirilmelidir. 

Nitekim, Türk Ceza Kanunu’nun 61. maddesi uyarınca hâkim, fai-
lin gütt üğü amaç ve saiki göz önünde bulundurarak, işlenen suçun 
kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel 
cezayı belirler. Aynı doğrultuda, Türk Ceza Kanunu’nun 62. mad-
desi takdiri indirim nedenlerine yer verirken, takdiri indirim nedeni 
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olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fi ilden sonraki ve yargılama 
sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası et-
kileri gibi hususlar göz önünde bulundurarak takdir yetkisini ha-
izdir. Bilişim suçları bakımından önemli olan husus olarak, bilişim 
sistemindeki açığın, zafi yetin veya riskin fail tarafından mağdurla 
paylaşılması, söz konusu fi ilin nasıl gerçekleştirdiği konusunda tek-
nik olarak yol göstermesi, bu şekilde bilişim sisteminin gelecekteki 
saldırılara ve risklere karşı korunmasına yardımcı olması şeklinde-
ki samimi hareketlerinin cezanın takdiri indirim nedenlerinin uy-
gulanmasında özellikle değerlendirilmesi kritik önemi haizdir. Bu 
şekilde, toplumsal faydanın en üstün şekilde sağlanması mümkün 
olacaktır.

Son olarak, bilişim suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması 
için müstakil bilişim ihtisas mahkemelerinin kurulması gerekmek-
tedir. 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı da bilişim 
suçlarıyla mücadelenin etkinleştirilmesi amacıyla bilişim ihtisas 
mahkemelerinin kurulmasını, bu mahkemelerde görev yapan yargı 
personelinin yetkinliğinin artt ırılması için gerekli tedbirlerin alın-
masını hedefl eri arasında saymıştır [129]. Bilişim ihtisas mahkeme-
lerinden beklenen faydanın sağlanabilmesi için, tüm sürecin klasik 
usulle yürütüldüğü, klasik bir görev ayrımına dayalı bir mahkeme-
den ziyade; işin ruhuna uygun düşen dijital yargılamaya geçilmesi 
gerekir. Öyle ki, şikayetin doğrudan çevrimiçi yapılmasının müm-
kün olması, delillerin toplanmasında dijital keşif uygulamalarından 
faydalanılması, duruşmaların dijital ortamda yapılması ve tüm sü-
reçte bilişim teknolojilerinin tüm olanaklarından faydalanılması ge-
rekir. Bu konuda dünyada başarılı uygulamalar vardır. Dünya Fikri 
Mülkiyet Örgütü (WIPO) alan adları için uzun bir süredir online 
tahkim uygulamasını etkin şekilde uygulamaktadır [130]. Nitekim, 
Çin Halk Cumhuriyeti daha da öteye geçerek ve öncü olarak, yakın 
zamanda the Hangzhou Internet Court isimli çevrimiçi mahkemeyi 
hizmete sunmuştur [131]. Bilişim uyuşmazlıklarının Türkiye’de de 
bilişimin ruhuna uygun şekilde hızla neticelendirilmesi için bir an 
evvel hem medeni yargı hem de ceza yargısı alanlarında çevrimiçi 
bilişim ihtisas mahkemelerinin kurulması zaruridir.
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