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Bilişim sistemleri, geçtiğimiz 
otuz yıl boyunca giderek artan bir 
şekilde yaşamımızın hemen her 
alanına işlemiş ve özellikle gelişmiş 
toplumların bilgi işleme sürecinde 
yaşamsal öneme sahip olmuştur. 
Bilişim sistemlerindeki devrim 
niteliğindeki gelişmeler, insanlık 
tarihine damgasını vuracak şekilde 
günlük yaşamı da etkilemiştir. Öyle 
ki bu sistemlerden günümüzde her 
kesimden kullanıcı faydalanmakta, 
bunun yanında gerek kamu gerekse 
özel sektör tarafından bilgi paylaşımı, 
eğitim, iletişim, eğlence gibi birçok 
hizmet, bilişim sistemleri aracılığıyla 
kolaylıkla sunulabilmektedir. Bilişim 
teknolojilerinde meydana gelen bu 
gelişmeler, hukuk sistemlerindeki 
mevcut düzenlemelerin yetersiz 
kalması sonucunu doğurmuştur. Bu 
durum, ortaya çıkan uyuşmazlıkların 
çözümü için multi-disipliner bir 
alan olan bilişim hukukunun ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. İnsanlık tarihi 

boyunca gerçekleşen tüm yeniliklerde 
olduğu gibi bilişim sistemlerinin 
kötüye kullanımı da kaçınılmaz olarak 
gerçekleşmiş ve bu hal, “bilişim 
suçları” kavramının ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur.

Tüm dünyada, bilişim sistemlerinin 
kötüye kullanılması arttıkça 
meydana gelen sorunlarla yasal 
yollarla mücadele etme gereği hâsıl 
olmuştur. Bilişim suçlarına ilişkin ilk 
yaptırımlar, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Avrupa ülkeleri tarafından ortaya 
konulmuştur. Ülkemizde bilişim ceza 
hukuku alanındaki ilk düzenleme, 1991 
yılında, o dönem yürürlükte bulunan 
765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na eklenen 
maddelerle hayata geçirilmiştir. Ceza 
hukukundaki bu yeniliği, bilgisayar 
programlarının Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu kapsamında koruma altına 
alınması takip etmiştir. Günümüzde 
gelişen teknolojiyle birlikte meydana 
gelen hukuki sorunların çözümü 
için hukukumuzun her alanında 
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çeşitli yasa değişiklikleri yapılmış 
olup bu değişikliklere sürekli yenileri 
eklenmektedir. Bilişim sistemleri 
aracılığıyla başta kişi haklarına yapılan 
saldırıların önlenmesi gayesiyle 5651 
sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun ihdas 
edilmiş, bu Kanun’a bağlı olarak çok 
sayıda yönetmelik düzenlenmiştir.

Bilişim suçları, bilişim sistemlerinin 
kullanıldığı yahut bu sistem ve verilere 
karşı işlenen suçları ifade eder. Bu 
kapsamda bilişim sistemlerinin veya 
bu sistemlerdeki verilerin işleyişine 
ya da güvenliğine karşı işlenen 
suçlar da bilişim suçuna vücut verir. 
Belirtilen tanımdan hareketle bilişim 
suçlarını iki grup halinde incelemek 
mümkündür. İlk grupta 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu (TCK)’nda doğrudan 
doğruya düzenlenen bilişim suçları 

bulunmaktadır. Bu suçlar, TCK’nin 
Özel Hükümler başlıklı İkinci Kitabı’nın 
Topluma Karşı Suçlar adlı Üçüncü 
Kısmının Onuncu Bölümü’nde 
düzenlenen suçlardır. Bu suçlara örnek 
olarak; bilişim sistemine girme, bilişim 
sistemini engelleme, bozma, verileri 
yok etme, değiştirme suçları ile banka 
ve kredi kartlarının kötüye kullanılması 
suçları verilebilir. İkinci grup altında 
toplanacak suçlar ise bilişim 
sistemlerinin, suçun işlenmesinde bir 
araç olarak kullanılabildiği suçlardır. Bu 
gruptaki suçların tipik örneği, sosyal 
medya kanalı ile hakaret veya tehdit 
suçlarının işlendiği durumlarda ortaya 
çıkmaktadır. Belirtilen suçların yanı 
sıra haberleşmenin gizliliğini ihlal 
ve kişiler arasındaki konuşmaların 
dinlenmesi ve kayda alınması suçları 
da bilişim sistemleri araç olarak 
kullanılarak işlenebilecek suçlar olup 
bu suçlar, belirtilen ikinci grup bilişim 
suçlarına örnek teşkil etmektedir. 

Bilişim hukuku ve bilişim suçları 
kavramlarına değinildikten sonra 
bilişim hukukunda korunması 
amaçlanan bireyin, konumuna 
değinmekte fayda vardır. “Bir ilke 
olarak veri güvenliğinin niteliği nedir?” 
sorusuna cevap vermek gerekir. Bu 
bağlamda temel hak ve hürriyetler, 
insanın insan olmasından kaynaklanan 
ve doğuştan sahip olduğu haklar olarak 
nitelendirilmektedir. Kişisel verilerin 
korunması, kökensel olarak temel bir 
insan hakkı olan özel hayatın gizliliğine 
dayanmaktadır. Ancak kişisel verilerin 
korunması Anayasa’mızda 2010 yılında 
yapılan değişiklikle başlı başına bir 
anayasal hak haline gelmiştir. Anayasa 
Md. 20/3 hükmü, “Herkes, kendisiyle 
ilgili kişisel verilerin korunmasını 
isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında 
bilgilendirilme, bu verilere erişme, 
bunların düzeltilmesini veya silinmesini 
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Bir bilişim sisteminin 
işleyişini engelleyen 
veya bozan kişi, 
bir yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Bir 
bilişim sistemindeki 
verileri bozan, yok 
eden, değiştiren 
veya erişilmez 
kılan, sisteme veri 
yerleştiren, var olan 
verileri başka bir 
yere gönderen kişi, 
altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

talep etme ve amaçları doğrultusunda 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi 
de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda 
öngörülen hallerde veya kişinin açık 
rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin esas ve usuller 
kanunla düzenlenir.” şeklinde kaleme 
alınmıştır. Bu hükümle devlete, bireyin 
siber güvenliğini sağlama yükümlülüğü 
getirildiği söylenebilir.

Bireyin bilişim suçları karşısında 
korunması amacıyla 5237 sayılı TCK 
Md. 243 hükmünde yer alan bilişim 
sistemine girme suçu şu şekilde 
düzenlenmiştir:

“Bilişim sistemine girme

Madde 243- (1) 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. 

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

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

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

İlgili maddede görüldüğü üzere, 
hukuka aykırı bir şekilde bir bilişim 
sistemine girilmesi ve bu sistem 
içinde kalınması suç olarak belirlenmiş 
ve bir ceza öngörülmüştür. Bu 
maddede ortaya konan ve suç teşkil 
eden fiil, sistemin mekanik yolla 
çalışmasına müdahale edilmesi 
olmayıp sistemin oluşturduğu sanal 
alana girilmesidir. İkinci fıkrada, bedel 
karşılığı yararlanılabilen sistemlere 
girilmesi halinde, suçun daha az 
cezayı gerektiren nitelikli haline yer 
verilmiştir. Üçüncü fıkrada, sisteme 
girme veya sistemde kalma fiilleri 
sebebiyle sistemdeki verilerin yok 
olması yahut değişmesi hali için 

suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
hali düzenlenmiştir. Dördüncü 
fıkrada ise bilişim sistemine 
girilmeksizin sistemin içinde yahut 
sistemler arası veri nakillerinin teknik 
araçlarla izlenmesi fiili, suç olarak 
öngörülmüştür.

Bu suç Yargıtay içtihatlarına şu şekilde 
yansımaktadır:

“…Sanığın, katılanın yetkilisi olduğu Z. 
T. İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret 
Limited şirketinin Türkiye E. Bankası 
Denizli şubesinde bulunan hesabına 
internet üzerinden izinsiz giriş yaptığı, 
ancak şirkete ait hesaba girdikten 
sonra bu hesapta oynama yaparak 
başka bir hesaba havale yapmadığının 
iddia ve kabul olunması karşısında 
sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nin 
243/1.Maddesinde düzenlenen suçu 
oluşturduğu gözetilmeden yazılı 
şekilde ( 5237 sayılı TCK’nin 244/4, 
35/2. Maddeleri gereğince) hüküm 
tesisi, yasaya aykırı…” (Yargıtay 11. Ceza 
Dairesi 26.03.2009 tarihli 2008/18190 
E. 2009/3058 K. sayılı karar)

5237 sayılı TCK’de yer verilen bir diğer 
bilişim suçu Md. 244 ile hüküm altına 
alınan bilişim sistemini engelleme, 
bozma, sistemdeki verileri yok etme 
veya değiştirme suçu olup bu suç tipi 
aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır: 

“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 
erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, 
var olan verileri başka bir yere gönderen 
kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi 
kurumuna ya da bir kamu kurum veya 
kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde 
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 
oranında artırılır. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan 
fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin 
kendisinin veya başkasının yararına 
haksız bir çıkar sağlamasının başka bir 
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suç oluşturmaması halinde, iki yıldan 
altı yıla kadar hapis ve beş bin güne 
kadar adlî para cezasına hükmolunur.”

Söz konusu hüküm, virüsler ve truva 
atları gibi zararlı yazılımları meydana 
getirerek bilişim sistemlerine 
veya verilere zarar verme amacıyla 
bulaştıran failler ile web sitelerinin 
çökmesi amacıyla yapılan siber 
saldırıların faillerini cezalandırmak için 
yasa koyucu tarafından öngörülmüştür. 
Birinci fıkrada suç olarak öngörülen 
fiil, bir donanımı işlevsiz hale getirerek 
bir siber saldırı neticesinde yahut 
sistemin açılış şifresini değiştirerek 
bile sistemin işleyişinin engellenmesi 
veya bozulmasıyla gerçekleşebilir. 
İkinci fıkrada belirlenen suç ise 
sistem içindeki verilerin bozulması, 
yok edilmesi, değiştirilmesi, sisteme 
veri yerleştirilmesi, var olan verinin 
gönderilmesi halinde vücut bulacaktır. 
Bu fıkradaki suçun oluşması için 
verilerin geri dönüşü imkânsız bir 
biçimde bozulması veya yok edilmesi 
şart değildir. Üçüncü ve dördüncü 
fıkralarda ise ilk iki fıkradaki suçların 
daha fazla cezayı gerektiren nitelikli 
hallerine yer verilmiştir.

Bu suç Yargıtay içtihatlarına şu şekilde 
yansımaktadır:

“Katılana ait Hotmail adresine 
hukuka aykırı olarak giren ve yeni 
şifre oluşturup katılanın erişimini 
engelleyerek e-mail adresini 
kullanan sanığın eylemine uyan 
TCK’nin 244/2. Madde ve Fıkrası 
uyarınca cezalandırılması gerektiği 
gözetilmeden yazılı şekilde yasal ve 
yeterli olmayan gerekçeyle beraatına 
hükmolunması… Yasaya aykırı, C. 
Savcısının temyiz itirazları bu itirazları 
yerinde görülmüş olduğundan 
hükmün bu sebepten dolayı 5320 
sayılı Kanun’un 8/1. maddesi uyarınca 
uygulanması gereken 1412 sayılı 
CMUK’un 321. maddesi gereğince 
BOZULMASINA,” (Yargıtay 8. Ceza 
Dairesi 23.06.2014 tarihli 2013/771 E. 
2014/15833 K. sayılı karar)

“…sanığın katılana ait internet sitesini 
erişilmez kılarak ne suretle yarar 
sağladığı karar yerinde gösterilip 
tartışılmadan TCK’nin 244/2. maddesi 
yerine aynı maddenin 4. fıkrası 
uyarınca hüküm kurulması BOZMAYI 
gerektirmiştir.” (Yargıtay 8. Ceza 
Dairesi 26.11.2014 tarihli 2014/27215 E. 
2014/28029 K. sayılı karar)

Sonuç olarak bilişim sistemlerinin 
gerek kamuda gerek özel sektörde 
sağladığı kolaylıklar ile bu sistemlerin 
günümüzde her türlü faaliyet için 
yaygın olarak kullanılması, bilişim 
sistemlerin suçlardan özenle 
korunması gereğini gözler önüne 
sermektedir. Bilişim suçlarını 
önlemek için ortaya konulacak yasal 
düzenlemelerin, mukayeseli hukuk 
da göz önünde bulundurularak, 
titizlikle hazırlanması gerekmektedir. 
Ayrıca herkesin, bilişim sistemlerini 
korumak adına, üzerine düşeni 
yapması da şarttır. Bireysel ve 
kurumsal kullanıcıların kendi bilişim 
sistemlerini koruma altına almak için 
teknolojinin getirdiği yeni tedbirleri 
alması ve herhangi bir bilişim 
suçunun mağduru olduklarında yargı 
makamlarını harekete geçirmeleri 
gerekmektedir. Bunun yanında 
bireylerin kişisel verilerini depolayan 
veri tabanlarına sahip şirketlerin, bu 
veri tabanlarının güvenliğini sağlamak 
adına, diğer tüm kullanıcılardan 
daha fazla çaba göstermesi elzemdir. 
Kişisel verilerin kötü amaçlarla ele 
geçirilmesinin önlenmesi için idareler 
tarafından asgari güvenlik standartları 
belirlenmeli ve bu standartların etkin 
denetimi sağlanmalıdır.


