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BĠLĠġĠM SĠSTEMĠNE GĠRME SUÇU 

(TCK m. 243) 

 

Av. İsmail GÜROCAK* 

 

GĠRĠġ 

 

Bilgi içinde yaşamakta olduğumuz çağın en önemli olgularından biridir. İnsanlar 

uzun yıllardan beri bilginin işlenmesiyle, saklanmasıyla ve bilgiye erişilmesiyle 

uğraşmaktadırlar. Bu uğraş bilgi teknolojisindeki devrimi beraberinde getirmiştir. Bilgi 

teknolojisinde yaşanan hızlı ve köklü devrim hayal dahi edemeyeceğimiz pek çok işi 

oldukça kolaylaştırmış ve bilgiyi son derece hızlı bir şekilde erişilebilir konuma getirmiştir. 

Ancak unutulmamalıdır ki, her yenilik meydana getirdiği yeni hukuki yararların yanında 

yeni ihlal sahalarını da beraberinde taşımaktadır. Devrim, kaçınılmaz olarak beraberinde 

normdan sapmalara ve yeni suçluluk türlerine sebebiyet vermektedir. Ayrıca yüksek 

oranda bilgi depolama, işleme ve değerlendirme özelliği bulunan bilişim sistemleri 

marifetiyle işlenen fiillerin neticeleri, klasik araçlarla işlenen suçlara oranla daha büyük ve 

ortaya çıkarılması da daha zor olmaktadır
1
.  

 

Bu bakımdan hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan bilişim sistemlerinin hukuki 

bir düzenlemeye kavuşturulması ihtiyacı, yaşanan gelişmelerin doğal bir sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni hukuksal 

değerler ve onların belli ihlallerden korunması ihtiyacı kanun koyucuya yeni ceza normları 

yaratmak konusunda ödev yüklemektedir. Devletler bu ihlalleri engellemek, bunun için 

gerekli kanuni düzenlemeleri yapmak ve ihlal gerçekleştiğinde bu ihlali gerçekleştirenleri 

kovuşturarak cezalandırılmalarını sağlamak hukuki yükümlülüğü altındadır
2
. 

 

                                                
* Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilimdalı Kamu Hukuku 

Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi 

 
1 YAZICIOĞLU Yılmaz, “ Bilgisayar Ağları ile İlgili Suçlar Konusunda Türk Ceza Kanunu 2000 Tasarısı”,  

Uluslar arası İnternet Hukuku Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2001, DEÜ Yayını, İzmir 2002, s. 451; 

SOKULLU AKINCI Füsun, “Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinde Yer Alan Maddi Ceza Hukukuna 

İlişkin Düzenlemeler ve Özellikle İnternette Çocuk Pornografisi, İÜHFM, C:LIX, S. 1-2, 2001, s. 11; 

BOZDOĞAN AKBULUT Berrin, “Bilişim Suçları”, Selçuk Üniversitesi HFD, Milenyum Armağanı, C: 8, 

S: 1-2, Y: 2000, s. 545. 
2  ÜNVER Yener, “Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Kanunu Tasarısı’nın İnternet Açısından 

Değerlendirilmesi”, İÜHFM, C: LIX, S: 1-2, 2001, s. 62 
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Bilişim, İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde 

kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla 

düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimidir
3
. Bilişim suçu ise, bilgileri otomatik 

olarak işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan sistemde, kanuna ve ahlaka aykırı 

veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış olarak ifade edilmektedir
4
.  Bilişim 

alanında teknolojik gelişmelere paralel olarak yaşanan gelişme bilişim suçlarını da 

beraberinde getirmiş ve uluslar arası hukukta bir takım düzenlemeler yapılması zarureti 

ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 23 Kasım 2001’de Budapeşte’de Avrupa Konseyi Siber Suç 

Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme 28.03.2010 tarihi itibariyle, 42’si üye ve 4’ü üye 

olmayan (ABD, Japonya, Kanada ve Güney Afrika) toplam 46 ülke tarafından 

imzalanmıştır. Türkiye ile birlikte Andora, Monako, Rusya ve San Marino halen 

sözleşmeyi imzalamayan konseye üye ülkelerdir
5
.     

 

Bilişim suçlarının düzenlenmesi bakımından karşılaştırmalı hukukta iki temel sistem 

bulunmaktadır. Kanun koyucular bu alandaki suçları karşılamak için ya ayrı özel bir kanun 

yapmakta, ya da mevcut ceza kanunları içine yeni düzenlemeleri yerleştirmektedirler. Bu 

suçları mevcut ceza kanunları içinde düzenleyen ülkeler ya kanunun içine bu suçları 

düzenleyen ayrı bir bölüm koymakta ya da bilişim suçlarının ihlal ettikleri hukuki yarara 

göre ceza kanununda o hukuki yararı koruyan maddelere ilave etmektedirler
6
. Mevcut 

düzenlemeye göre bizim ceza kanunumuz ikinci sistemi benimsemiştir. İkinci sistemin her 

iki tatbik şekli de kanunda kendini göstermektedir. Buna göre bilişim alanında suçlara hem 

Türk Ceza Kanunu’nun topluma karşı suçların düzenlendiği üçüncü kısmın onuncu 

bölümünde ayrı bir bölüm olarak yer verilmiş, hem de bazı maddelerde suçların bilişim 

sisteminin kullanılarak işlenmesi suçun nitelikli hali sayılmıştır (Örneğin TCK m. 142/2-e, 

m. 158/1-f). Ayrıca belirtmekte fayda var ki suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi, 

TCK’da bir çok suç için nitelikli haldir. Basın ve yayın yolu ile deyiminden, TCK’nın 

6’ıncı maddesinin “g” bendi uyarınca, her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle 

                                                
3 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=bili%FEim&ayn=tam , Erişim tarihi: 27.03.2010 
4 DOĞAN Koray, “Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu”,    Hukuk ve Adalet, Y: 2, S: 6-7; Ekim 

2005, s. 294; Bu tipteki suçlar için bilgisayar suçları, internette işlenen suçlar, siber suçlar, internet 

alanında işlenen suçlar ve bilgisayar bağlantılı suçlar gibi kavramlarda kullanılmaktadır (DOĞAN, s. 

293). 
5  http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=27/03/2010&CL=ENG, 

Erişim tarihi: 28.03.2010 
6 YAZICIOĞLU Yılmaz, “Bilişim Suçları”, HPD, S:2, Sonbahar 2004, s. 142. 

http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=bili%FEim&ayn=tam
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=27/03/2010&CL=ENG
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iletişim araçlarıyla yapılan yayınlar anlaşılır. Dolayısıyla internet ve bilişim sistemleri de 

bu kapsamda mütalaa edilmelidir.  

 

Bu çalışmada Türk Ceza Kanunu’nun 243’üncü maddesinde düzenlenen suça genel 

olarak değinildikten sonra korunan hukuki yararın ne olduğu açıklanacak ve suç sırasıyla 

tipiklik, hukuka aykırılık ve kusurluluk unsurları irdelenerek açıklanmaya çalışılacaktır. 

Daha sonra ise sırasıyla, suç ve cezaya etki eden sebeplere, suçun özel görünüş şekillerine 

ve suçun yaptırımına değinilerek çalışma tamamlanmaya çalışılacaktır. 

 

I) GENEL ÇERÇEVE 

 

 Bilişim alanında suçlar başlığı altında TCK’da ilk olarak “bilişim sistemine girme” 

suçu düzenlenmiştir. Bu suç tipi, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi m. 2’deki 

“yasadışı erişim” düzenlemesine
7
 paralel olarak ihdas edilmiştir

8
.  

 

TCK m. 243/1’e göre, bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka 

aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî 

para cezası verileceği belirtilmiştir.  

 

Maddenin ikinci fıkrasında yukarıda belirtilen fiillerin, bedeli karşılığında 

yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranına kadar 

indirileceği bildirilmiştir. 

 

Son fıkrada ise, fiil nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi 

hali düzenlenmiştir. Bu durumda failin cezası ağırlaşacak, altı aydan iki yıla kadar hapis 

cezasına mahkum edilecektir. 

 

                                                
7“Taraflardan her biri, bir bilgisayar sisteminin tamamına veya bir kısmına haksız bir şekilde erişim fiilinin, 

kasıtlı olarak yapıldığında kendi ulusal mevzuatı kapsamında cezaî bir suç olarak tanımlanması için gerekli 

olabilecek yasama işlemlerini ve diğer işlemleri yapacaktır. Taraflar söz konusu suçu, bilgisayar verilerinin 

elde edilmesi amacıyla veya sahtekârlığa yönelik başka bir amaçla güvenlik sisteminin ihlal edilmesi 

şeklinde veya başka bir bilgisayar sistemine bağlı bir bilgisayar sistemini esas alarak tanımlayabilirler”. 

(http://www.bilisimsuclari.com/2007/07/03/avrupa-siber-suc-sozlesmesi/, Erişim tarihi: 28.03.2010)   

 
8 DEĞĠRMENCĠ Olgun, “ 2004 Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Suçları Bakımından Değerlendirilmesi”,   

   TBB Dergisi, S: 58, 2005, s. 205 

http://www.bilisimsuclari.com/2007/07/03/avrupa-siber-suc-sozlesmesi/
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765 sayılı TCK’da tam olarak bu suç tipiyle örtüşen bir düzenleme 

bulunmamaktaydı
9
. Fakat yine de 525’inci maddede bilişim sistemine karşı işlenen bazı 

fiiller yaptırım altına alınmıştır
10

. 

 

II) KORUNAN HUKUKĠ DEĞER 

 

 Bu suç tipinin tek bir hukuki değeri koruduğunu söylemek mümkün değildir. Suç, 

TCK’da topluma karşı suçlar kısmında düzenlendiği için, öncelikle korunması gereken 

hukuki değerin toplum düzeni olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında suçun maddi 

konusuna bakıldığında bilişim sisteminin güvenliğini de korunan hukuki değerlerden 

biridir
11

. Yani bu suç tipiyle korunmak istenen hukuki değer karma niteliktedir. 

 

Bilişim sistemine hukuka aykırı erişimin engellenmesiyle sistemden faydalanan 

kişilerin farklı türden çıkarları da koruma altına alınmaktadır. Bu noktada suçla korunan 

                                                
9 DOĞAN, s. 294 
10

 ONBİRİNCİ BAP : BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR 

    Madde 525/a - (Ek madde: 06/06/1991 - 3756/21 md.) 

    Bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir sistemden, programları, verileri veya diğer herhangi bir 

unsuru hukuka aykırı olarak ele geçiren kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve birmilyon liradan 

onbeşmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

    Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemde yer alan bir programı, verileri veya diğer herhangi bir 

unsuru başkasına zarar vermek üzere kullanan, nakleden veya çoğaltan kimseye de yukarıdaki fıkrada yazılı 
ceza verilir. 

    Madde 525/b - (Ek madde: 06/06/1991 - 3756/22 md.) 

    Başkasına zarar vermek veya kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla, bilgileri otomatik 

işleme tabi tutmuş bir sistemi veya verileri veya diğer herhangi bir unsuru kısmen veya tamamen tahrip eden 

veya değiştiren veya silen veya sistemin işlemesine engel olan veya yanlış biçimde işlemesini sağlayan 

kimseye iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşmilyon liradan ellimilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

    Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi kullanarak kendisi veya başkası lehine hukuka aykırı yarar 

sağlayan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve ikimilyon liradan yirmimilyon liraya kadar ağır para 

cezası verilir. 

    Madde 525/c - (Ek madde: 06/06/1991 - 3756/23 md.) 

    Hukuk alanında delil olarak kullanılmak maksadıyla sahte bir belgeyi oluşturmak için bilgileri otomatik 
olarak işleme tabi tutan bir sisteme, verileri veya diğer unsurları yerleştiren veya var olan verileri, diğer 

unsurları tahrif eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar, tahrif edilmiş olanları bilerek kullananlara altı aydan 

iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

    Madde 525/d - (Ek madde: 06/06/1991 - 3756/24 md.) 

    525/a ve 525/b maddeleri hükümlerini ihlal eden kişiler hakkında, maddelerde yazılı cezalara ek olarak, 

meslek icrası sırasında veya icrası dolayısıyla suçun işlendiği bir kamu hizmetinden veya meslek veya sanat 

veya ticaretten altı aydan üç yıla kadar yasaklanma cezası da verilir. 

 
11

 DÜLGER Murat Volkan, Bilişim Suçları, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004, s. 214; ERGÜN İsmail, “Yeni 

Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları”,  http://www.caginpolisi.com.tr/44/8-9-10-11-12-13-14.htm, Erişim 

tarihi: 28.03.2010  

http://www.caginpolisi.com.tr/44/8-9-10-11-12-13-14.htm
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hukuki değerler farklılık arz edebilir. Doktrinde özel hayatın gizliliği
12

, haberleşme 

özgürlüğü
13

 ve verilerin gizliliğinin korunmasının
14

 bu suçun ihdasıyla korunmak istenen 

hukuki değerler arasında olduğu belirtilmektedir. Doktrindeki bir başka görüşe göre ise, 

bilişim sisteminin güvenliği ve güvenilirliği tüm bu hukuki değerleri kapsar niteliktedir
15

. 

 

Kanımızca bu suçla korunan hukuki yarar Avrupa Konseyi Siber Suç 

Sözleşmesi’nde de belirtildiği gibi bilişim sistemlerinin ve verilerin bütünlüğü, işleyişi ve 

bunların kullanıcıları tarafından sağlıklı şekilde kullanılması hakkıdır. Böylece bunların 

doğru ve işlevsel olarak çalışmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.  

 

III) SUÇUN UNSURLARI 

 

A) Tipiklik (Kanunilik) Unsuru 

 

1. Suçun Konusu 

 

 Suçun konusu, suçun üzerinde meydan geldiği, yasada belirtilen hareketin yönelik 

olduğu şeydir
16

. 

 

 Bu suçun konusu, bilişim sisteminin bütünü veya bir kısmıdır
17

. Bilişim, insanların 

iletişimde kullandığı ve bilimin temeli olan bilginin elektronik araçlarla özellikle 

bilgisayarlar aracılığıyla işlenip ses, görüntü ve veri taşıyan iletişim hatları aracılığıyla 

aktarılması bilimi olarak tanımlanabilir
18

. Bilişim sistemi ise maddenin gerekçesinde, 

                                                
12 BĠÇKĠN İnci, “Siber Suç Sözleşmesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları, Yargıtay 

Dergisi, C. 32, S. 1-2, Ocak-Nisan 2006, s.152; KURT Levent, Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları ve Türk 

Ceza Kanunu’ndaki Uygulaması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005, s. 148. 
13 DOĞAN, s. 294 
14 DÜLGER, s. 214 
15 DÜLGER, s. 214; Karşı görüş için bkz. , KETĠZMEN Muammer, Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, 

Adalet Yayınevi, Ankara 2008, s. 90 
16 DÖNMEZER Sulhi/ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C. II, Beta, İstanbul 1997, s. 333 
17

 KURT Levent, Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları ve Türk Ceza Kanunu’ndaki Uygulaması, Seçkin 

Yayınevi, Ankara 2005, s. 150  
18 BOZDOĞAN AKBULUT, s. 546; Başka bir tanıma göre ise bilişim, bilginin sayısal ve elektronik olarak 

işlenmesi sonucu her türlü verinin saklanması, otomatik olarak işlenmesi, yeniden düzenlenmesi ve 

aktarılması hallerini ifade eder (EKER Ö. Umut, “ Türk Ceza Hukuku’nda Bilişim Suçları, Eski TCK 

Bağlamında Hukukumuzda Yer Alan İlk Düzenlemeler ve 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun İlgili 

Hükümlerinin Yorumu”, TBB Dergisi, Y: 19, S: 62, Ocak- Şubat 2006, s. 102) 
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verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren 

manyetik sistemler olarak tanımlanmıştır
19

. 

 

 TCK m. 243/2’de “bedeli karşılığında yararlanılan sistemler” den bahsedilmektedir. 

Bedeli karşılığında yararlanılan sistemler de bu suçun konusunu oluşturmaktadır. 

 

2. Maddi Unsur (Hareket-Nedensellik Bağlantısı-Netice) 

 

 Suçun maddi unsurunu oluşturan hareket kanun metninde, “bir bilişim sisteminin 

bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek ve orada kalmaya devam etmek” 

olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla hukuka aykırı olarak bir bilişim sisteminin bir kısmına 

veya tamamına girilmiş olması, bu suçun oluşması için yeterli değildir. Ayrıca hareketin 

belirli bir süre devam etmesi, failin belirli bir süre bilişim sisteminde kalması 

gerekmektedir
20

. Bu sürenin ne kadar olması gerektiğinde kanunda ve gerekçede bir açıklık 

yoktur. O halde failin sisteme girdiği andan itibaren sistemde yer alan verileri öğrenme, bu 

verileri kopyalama, değiştirme ve yok etme tehlikesinin oluşması için yeterli olacak kadar 

bir süre sistemde kalınması yeterli sayılmalıdır. Bu sürenin tespiti somut olayın şartlarına 

göre hakim tarafından takdir edilmelidir
21

.  

 

Belirtmekte fayda var ki; Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulan tasarıda 

suç seçimlik hareketliyken (bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girilmesi veya orada 

kalınması) TBMM Adalet Alt Komisyonu’nda verilen önergeyle bağlı hareketli (bilişim 

sistemine hukuka aykırı olarak girilmesi ve orada kalınması) hale getirilmiştir
22

.  Doğan’a 

göre
23

 bu değişiklik, internet özgürlüğünü
24

 daha az sınırlandırdığı için yerinde olmuştur. 

 

 Bilişim sistemine girmek, fiziki olarak sistemi oluşturan bir parçanın içini açmak 

değildir. Burada kastedilen bilişim sistemlerinin oluşturduğu soyut sanal alana girilmesi ve 

                                                
19 www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc, Erişim tarihi: 28.03.2010 
20 DOĞAN, s. 295 
21 KURT, s. 154 
22  ESEN Sinan, Malvarlığına Karşı Suçlar Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar, Adalet 

Yayınevi, Ankara 2007, s. 628 
23 DOĞAN, s. 295 
24  İnternet özgürlüğü, haber ve düşüncelerin internet aracılığıyla kitlelere ulaştırılması özgürlüğü olarak 

tanımlanabilir (ÖZBEK Veli Özer, “İnternet Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Bazı Ceza Hukuku 

Sorunları”, DEÜHFD, C: 4, S: 1, 2002, s. 104). 

http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc
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sızma fiilleridir
25

. Sisteme nasıl girildiğinin yani sisteme erişimde kullanılan iletişim 

yöntemini bir önemi yoktur
26

. Bizzat sistemin başına geçilerek sisteme girilebileceği gibi 

yerel ağ bağlantısı veya internet bağlantısı gibi sistemlere uzaktan bağlantı kurulabilen bir 

yolla  ya da failin söz konusu sisteme gönderebileceği bir program vasıtasıyla da sisteme 

girilmesi mümkündür. Bu noktada failin sisteme hangi amaçla girdiğinin, yani saikinin de 

bir önemi yoktur. 

  

“Bilişim sisteminin bir kısmına girmek” fiilini açısından bir değerlendirme yapacak 

olursak; bilişim sistemleri bir kısım parçalardan oluştuğunu belirtmeliyiz. Sistemin 

tanımında yer alan özelliklerini yerine getirmeye yarayan tüm donanımları ve yazılımları 

onun bir parçasıdır
27

. Bilişim sisteminin bir kısmına girilmesinden bilişim sisteminin 

donanım, bileşenler, yüklenen sistemin saklanan verileri, dizinler, trafik ve içerikle ilişkili 

veriler gibi unsurlarından biri ya da bir kaçına girilmesi anlaşılmalıdır
28

.  

 

 Girme ve orada kalmaya devam etmenin birbirinden bağımsız iki farklı hareket 

oluşturduğunun kabulü halinde, suçun birden fazla hareketi gerektiren bir suç olduğu; 

aksinin kabulü halinde ise suçun mütemadi (kesintisiz) suç olduğu sonucuna varılır
29

. 

 

 Kanaatimizce kanunda bir devamlılıktan söz edildiğinden suç, mütemadi suçtur. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, suçun oluşabilmesi için sistemde kalmanın temadi teşkil 

edebilecek bir süre devam etmesi gerekmektedir
30

. Ayrıca mütemadi suç olarak bu suçta da 

devam eden netice, failin kusurunun sonucu olmalı ve ona son verebilme konusunda failin 

fiili iktidarı bulunmalıdır
31

. 

 

 Ketizmen’e göre, suçun maddi unsurunu oluşturan hareketlerin bu şekilde kaleme 

alınışı farklı sonuçlar ortaya koyacaktır. Bu bağlamda sisteme hukuka uygun bir şekilde 

girilmesi sonrasında rızanın ortadan kalkması ya da diğer nedenlerle hukuka aykırılığın 

                                                
25 DÜLGER, s. 214; KURT, s. 147 
26 KURT, s. 155 
27 KURT, s. 156 
28 EKER, s. 123 
29 KETĠZMEN, s. 107 
30 DOĞAN, s. 295 
31  DEMĠRBAġ Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin, Ankara 2005, s. 206; DÖNMEZER 

Sulhi/ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C. I, Beta, İstanbul 1997, s. 385 
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gerçekleşmesi durumunda failin sistemde kalmaya devam etmesi, girişin hukuka aykırı 

olması şartı arandığından, madde kapsamında mütalaa edilemez
32

.  

  

 Maddi unsuru oluşturan hareketin neticede bir zarar meydana getirmesi gerekmez. 

Zarar olasılığının varlığı yeterlidir. Yani suçun oluşması için sisteme girilmesi sonucu 

sistemdeki verilerin öğrenilmesi, kopyalanması, yok edilmesi, değiştirilmesi vb. bir 

tehlikenin varlığı, kanun tarafından cezalandırılmayı gerektirmektedir. Kanun metninde 

eylemden başka somut bir tehlikenin de gerçekleşmesi aranmadığından, suçun soyut 

tehlike suçu olduğunu söyleyebiliriz
33

. 

 

 Bir başkasının mailboxına hukuka aykırılığı ortadan kaldırabilecek bir sebep 

(ilgilinin rızası, görevin ifası vs.) yokken girmek
34

; kamunun kullanımına açık olmayan ve 

devlete ait bilişim sistemlerine (örneğin MERNİS’e) girmek veya bir başkasına ait 

bilgisayar işletim sistemine (Windows, Linux vs.) internet üzerinden rıza dışı girmek 

maddi unsuru oluşturan hareketlere örnek olarak verilebilir. Görüldüğü üzere suç serbest 

hareketlidir. Zira bu nitelik suçun bizatihi özelliğidir. Nitekim bilişim sistemine girme 

suçunu oluşturan maddi hareketlerin kanun koyucu tarafından sınırlandırılması, bu suçun 

işlenme biçiminin teknolojik gelişmelerle paralel olduğu düşünüldüğünde pek mümkün 

görünmemektedir.  

 

 Ayrıca bu suç, TCK m. 244’te düzenlenen “sistemi engelleme, bozma, verileri yok 

etme veya değiştirme” ile TCK m. 245’te düzenlenen “banka veya kredi kartlarının kötüye 

kullanılması” suçlarının işlenebilmesi için bir geçit suç niteliğindedir
35

. 

 

 Son olarak Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi açısından bir değerlendirme 

yapacak olursak, sözleşmenin 2’nci maddesinde yer alan yasadışı erişim suçunun maddi 

unsurunun, haksız olarak bir bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına erişim 

sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Sözleşme gereğince haksız erişim, suçun tamamlanması 

için yeterlidir. Ayrıca TCK’da olduğu gibi erişimde devamlılık gerekli değildir
36

. 

                                                
32 KETĠZMEN, s. 107-108 
33 DOĞAN, s. 295 
34 DOĞAN, s. 296 
35 EKĠNCĠ Mustafa/ ESEN Sinan, Anlatımlı ve Gerekçeli 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan 

Hırsızlık, Yağma, Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Hileli ve Taksirli İflas, Karşılıksız Yararlanma, 

Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2005, s. 353 
36 DOĞAN, s. 296 
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3. Fail ve Mağdur 

 

 Bu suçun faili herkes olabilir. Zira kanunda fail açısından özellik arz eden bir 

durum söz konusu değildir. Failin bilişim sistemleri konusundaki bilgi ve becerisi, suçun 

işlenmesi bakımından önemli değildir. Fail, bir şekilde bilişim sistemine hukuka aykırı 

olarak girmiş ve orada kalmaya devam etmişse suç oluşur. Fakat uygulamada bu suçun 

failleri için “hacker” terimi kullanılmaktadır
37

. İngilizce “hack” fiilinden türetilen “hacker” 

sözcüğü, başkasına ait bir internet sitesine yetkisiz giren kişiyi ifade eder
38

.   

 

 Suçun failinin bir tüzel kişi olması mümkün değildir. Zira tüzel kişiler organları 

aracılığıyla temsil edilir ve işlem yaparlar. Fakat bu suçun bir tüzel kişi yararına işlenmesi 

mümkündür. Bu durumda TCK m. 246
39

 uyarınca yararına haksız menfaat sağlanan tüzel 

kişi hakkında güvenlik tedbirine (TCK m. 60) hükmedilebilir. Nitekim bu husus bilişim 

alanında işlenen suçlar bakımından, “suçta ve cezada kanunilik” ilkesi gereğince 246’ıncı 

maddede ayrıca belirtilmiştir. Örneğin iki farklı tüzel kişiye ait iki ayrı internet alışveriş 

sitesi olduğunu düşünelim. Site sahibi tüzelkişilerden birinin temsilcisi, rakip internet 

alışveriş sitesini bir “hacker” ile anlaşarak çökertmesi durumunda bu hüküm 

uygulanacaktır. Örnekte hacker ve tüzel kişi temsilcisinin şahsi cezai sorumluluğu olduğu 

gibi; yararına suç işlenen ilgili tüzel kişi hakkında da güvenlik tedbirine hükmedilmelidir. 

 

 Bu suç mağduru bakımından da bir özellik göstermez. Bilişim sistemine girilmesi 

ve orada kalınması ile suçla korunan hukuki değerleri tehlikeye giren, bilişim sistemi 

üzerinde hak sahibi olan herkes suçun mağduru olabilir
40

. Bu bakımdan bir bankanın 

bilişim sistemine girilmesi neticesinde, hem banka hem de o bankanın internet sitesini 

kullanan müşteriler, bu suçun mağduru konumunda olabileceklerdir
41

. Mağdur gerçek kişi, 

özel hukuk tüzel kişisi veya kamu tüzel kişisi olabilir. 

 

 

 

                                                
37 DOĞAN, s. 294 
38 ÖZBEK, İnternet Kullanımında, s. 108; ÜNVER, s. 107; DOĞAN, s. 294; Hacking eylemleriyle ilgili 

ayrıntılı bilgi için bkz. SINAR Hasan, “İnternetin Ortaya Çıkardığı Hukuki Sorunlara Bir Ceza Hukuku 

Yaklaşımı”,  MHB, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ’a Armağan, Y: 17-18, S:1-2, 1997, 1998, s. 363 vd.  
39 TCK m. 246: “Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel 

kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur”. 
40 DÜLGER, s. 217 
41 DOĞAN, s. 295 
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B) Hukuka Aykırılık Unsuru 

 

 Hukuka aykırılık, belli bir normda belirtilen emir veya yasağa uygun hareket 

edilmesi kuralına aykırılık olarak tanımlanabilir
42

. Hukuka aykırılık, hukukun genel olarak 

uyulmasını istediği emir ve yasakların aksine fiil hakkında ifade edilen negatif bir değer 

hükmüdür. Tipe uygun bir hareket, buna izin veren bir norm nedeniyle hukuk düzenine 

aykırı bulunmuyorsa, hukuka aykırı da değildir
43

. 

 

Kanunda bir bilişim sistemine kısmen veya tamamen hukuka aykırı olarak 

girilmesinin ve orada kalınmasının suç teşkil edeceği ifade edilmiştir. Bu şekilde hukuka 

aykırılığın ayrıca belirtilmesine “hukuka özel aykırılık” denilmektedir
44

. Bu unsur, Avrupa 

Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nde öngörülen suçların tümünün tanımlanmasında  ayrıca 

vurgulanarak bir ana ilke haline getirilmiştir
45

. Özel olarak hukuka aykırılığın vurgulandığı 

suçlarla diğer suçlar arasında esas ve nitelik bakımından bir fark yoktur. Ancak hukuka 

özel aykırılık hallerinde ,fiilin hukuka aykırı olması dışında, ayrıca failin bu özel aykırılığı 

bilip bilmediği ve bu şekilde hareket etmeyi isteyip istemediği de tespit edilmelidir
46

. 

Dolayısıyla hukuka aykırılığın özel olarak belirtildiği diğer suçlar gibi bu suç açısından da, 

salt maddi unsuru oluşturan fiillerin fail tarafından gerçekleştirilmesinin yeterli olmadığını; 

ayrıca failin bir “hukuka aykırılık bilinciyle
47

” bu fiilleri gerçekleştirmesi gerektiğini 

söyleyebiliriz
48

. Artık burada hukuka aykırılık tipte ayrıca belirtildiği için, tipiklik 

unsurunun içinde erimektedir. 

 

                                                
42 CENTEL Nur/ ZAFER Hamide/ ÇAKMUT Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul 

2005, s. 286; ÖZBEK Veli Özer, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Anlamı, İzmir Şerhi, Seçkin Yayınevi, 

Ankara 2006, s. 331. 
43 CENTEL/ ZAFER/ ÇAKMUT, s. 286; ÖZBEK, İzmir Şerhi, s. 331. 
44 DÜLGER, s. 219; DOĞAN, s. 296; KURT, s. 158 
45 ĠÇEL Kayıhan, “Avrupa Siber Suç Sözleşmesi Bağlamında Avrupa Siber Suç Politikasının Ana İlkeleri”, 

İÜHFM, C:LIX, S: 1-2, 2001, s. 8 

46 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 18; SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1998, 

s. 448; ARTUK Mehmet Emin / GÖKÇEN Ahmet / YENĠDÜNYA A. Caner, Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, Birinci Kitap, Ankara 2002, s. 472; DOĞAN, s. 297; MAHMUTOĞLU Fatih, 

“Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından İnternet Süjelerinin Ceza Sorumluluğu”, İÜHFM, C:LIX, S: 1-2, 

2001, s. 40; DÜLGER, s. 219; KURT, s. 158. Ayrıca hukuka özel aykırılık doktrinde bazı yazarlar 

tarafından hukuka aykırılık bilinci olarak adlandırılmaktadır ( EKER, s. 112). 

47  Hukuka aykırılık bilinci, failin fiilini hakkı olmadığı yere yaptığını, fiilin hukukun maddi değerler 

düzenine aykırılık oluşturduğunu ve bu bakımdan hukuken yasak olduğunu bilmesidir (ÖZTÜRK 

Bahri/ERDEM Mustafa Ruhan; Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 9. Bası, Seçkin, 

Ankara 2006, s. 216). 
48 DEMĠRBAġ, s. 226 
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Ayrıca madde başlığının “bilişim sistemine girme” olarak düzenlenmesini doğru 

bulmadığımızı ifade etmeliyiz. Madde başlıklarının maddenin düzenlediği suç hakkında 

kısa bir bilgi verdiği düşünüldüğünde, salt bilişim sistemine girme fiilinin suç teşkil 

etmemesi cihetiyle, madde metni ile başlığın uyumsuz olduğu söylenebilir. Zira tipte 

hukuka aykırılık özel olarak belirtildiği için, madde başlığının “bilişim sistemine hukuka 

aykırı olarak girme ve orada kalma” şeklinde düzenlenmesi kanaatimizce daha yerinde 

olurdu. 

 

 Hukuka aykırılığın gerçekleşmesi için bilişim sistemine girişleri engelleyen bir 

takım güvenlik tedbirlerinin alınmış olması gerekli değildir. Ancak sisteme giriş için bazı 

şartların sağlanması gerektiğinin vurgulandığı durumlarda, failin sisteme bu şartları 

sağlamadığı halde girmesi; failin, fiilin hukuka aykırılığından haberdar olduğunun ispatı 

olacaktır
49

. Bir bankanın internet şubesinin kullanımı için, müşteri numarası ve internet 

kullanım şifresi istemesi bu duruma örnek teşkil eder. 

 

 Tipe uygun fiillerin gerçekleştirilmesi suçun tipiklik unsurunun ihlaliyle birlikte, 

suçu zaten hukuka aykırı hale getirecektir. Fakat olayda bir hukuka uygunluk sebebinin 

bulunması durumunda, hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmeyecektir. Bu suç açısından 

kanun hükmünü icra (TCK m. 24/1)
50

 ve ilgilinin rızası (TCK m. 26/2)
51

 hukuka uygunluk 

sebeplerinin uygulanması söz konusu olabilir. 

 

 Bir hukuk bürosunda sadece bazı avukatların elektronik imzaya sahip olması ve 

büroda çalışan tüm avukatların UYAP üzerinden gerçekleştirilen işlemleri, elektronik 

imzaya sahip olan ve UYAP’ta kayıtlı bulunan avukatların üzerinden gerçekleştirilmesi 

örneğinde, ilgilinin rızası hukuka uygunluk sebebinin varlığı düşünülebilir. 

 

 Kanun hükmünü icra hukuka uygunluk sebebi bakımından ise CMK’nın bazı 

maddelerinin uygulanması, bu suç açısından önem arz eder. CMK m. 134’te düzenlenen 

“bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve 

elkoyma”, CMK m. 135’te düzenlenen “iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması” 

                                                
49 DÜLGER, s. 219 
50 TCK m. 24/1: “ Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez”. 
51  TCK m. 26/2: “Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, 

açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez”. 
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ve CMK m. 140’ta düzenlenen “teknik araçlarla izleme” koruma tedbirinin uygulanması 

halinde, kanun hükmünün icrası hukuka uygunluk sebebi nedeniyle bu suç oluşmayacaktır. 

 

 Bu konuda değinilmesi gereken bir diğer husus da hata hükmünün uygulamasıdır. 

Bu suç açısından hukuka özel aykırılığın tipte yer aldığını belirtmiştik. TCK’nın 30’uncu 

maddesinin 4’üncü fıkrası karşısında aslında maddede özellikle hukuka aykırılığın 

belirtilmesinin bir anlamı kalmamıştır. Bu ibare olmasa dahi TCK m. 30/4’den aynı sonuca 

ulaşmak mümkündür. Maddeye göre işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu konusunda 

kaçınılmaz bir hataya düşen kişi cezalandırılmaz. O halde fail, işlediği fiilin hukuka 

aykırılığı konusunda hataya düşmüşse bu hatasının kaçınılmaz olması koşuluyla 

cezalandırılmayacaktır. Bu hüküm TCK’da düzenlenen bütün suçlar bakımından geçerlidir. 

 

C) Kusurluluk Unsuru 

 

 Suçun oluşumu için failin genel kastı yeterlidir. Failin bu suçu işlemek için özel bir 

saikle hareket etmesi gerekmez. Madde metninde suçun taksirle işlenebileceği ayrıca 

belirtilmediği için, suç taksirle işlenemez. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nde de 

kural, öngörülen tüm suçların genel kasta tabi olmasıdır. Bu suçların taksirle de 

işlenebileceği sözleşmede düzenlenmemiştir
52

.  

 

 Ayrıca belirtmekte fayda var ki, failin kastı bilişim sistemine hukuka aykırı olarak 

girme ve orada kalma fiiline yönelik olmalıdır. Sistemdeki verilerin değiştirilmesi, yok 

edilmesi vb. fiillere yönelik bir kastın varlığı halinde, bu suç değil; TCK m. 244’teki 

sistemi engelleme, bozma, verileri etme veya değiştirme suçu oluşacaktır
53

. 

 

 Suçun işlenmesinde failin özel bir saikle hareket etmesi gerekmediğinden suç, olası 

(gayri muayyen) kastla da işlenebilir
54

. 

 

                                                
52 ĠÇEL, s. 9 
53 KURT, s. 159; DOĞAN, s. 297 
54 DOĞAN, s. 297 
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IV) SUÇ VE CEZAYA ETKĠ EDEN SEBEPLER 

 

A) Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Nitelikli Hal 

 

 Maddenin ikinci fıkrasında daha az cezayı gerektiren nitelikli hal düzenlenmiştir. 

Bu hükme göre, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmaya devam 

etme fiilinin bedeli karşılığın yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi durumunda 

faile daha az ceza verilecektir
55

.  

 

Bu hafifletici nedenin konuluş amacı, kanunun gerekçesinde yer almamaktadır. 

Doktrinde bu hafifletici nedenin getiriliş amacı, özel kişilere ait bir bilişim sistemine 

girmek ve orada kalmak halinde ihlal edilen hukuki yararın, bedeli karşılığında 

yararlanılan sistemlere girmek ve orada kalmak suretiyle ihlal edilen hukuki yarardan daha 

fazla korunmaya değer olduğu  düşüncesine dayandırılmaktadır
56

. 

 

“Bedeli karşılığı yararlanılabilen sistem” ifadesinin ne olduğu hususu doktrinde 

tartışmalıdır. Bir görüşe göre
57

 bedeli karşılığı yararlanılabilen sistem ifadesi, internet 

üzerinden ücret karşılığında hizmet veren web siteleri, internet kafe gibi yerlerde olduğu 

üzere belirli bir bedel karşılığı bilişim sisteminin kiralanması, bir kuruluş tarafından belirli 

bir sistemin bedel karşılığında sunulması ve belirli bir zaman veya dönem aralığında 

internet bağlantı servisinin sağlanması durumlarını kapsamaktadır. Diğer bir görüşe göre 

ise
58

 bu kavram, belirli bir ücret karşılığında hizmet veren web sayfalarını kapsasa da; 

internet kafe ve benzeri yerlerde bedeli karşılığında sistemin kullanılması ve belirli bir süre 

internet bağlantı servisinin sağlanması durumlarını kapsamaz. Hüküm sistemin kullanıldığı 

mekanı değil, sistem içindeki elektronik yapıda sunulan ücretli hizmetleri kapsamaktadır. 

Biz de bu görüşün doğru olduğu düşüncesindeyiz. 

                                                
55 Doğan’a göre, bu şekilde haksız çıkar sağlayan failin cezası ağırlaştırılmalıdır (DOĞAN, s. 299). 
56 KURT, s. 147; EKER, s. 123 
57 DÜLGER, s. 226 
58 KARAGÜLMEZ Ali, Bilişim Suçları ve Soruşturma- Kovuşturma Evreleri, Seçkin Yayınevi, Ankara 

2005, s. 174; KETĠZMEN, s. 110  
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TCK m. 163’te düzenlenen ve karşılıksız yararlanma suçunun konusunu oluşturan, 

otomatlar aracılığıyla sunulan bedeli karşılığı yararlanılan sistemler ve telefon hatları ile 

frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli ya da şifresiz yayınlar bu 

kapsamda mütalaa edilemez. 

 

İnternet üzerinden yayın yapan ve bir ücret karşılığı şifre alınarak erişimin 

sağlandığı gazete, dergi, ve yazılım (örneğin mevzuat programları) gibi sistemlere bir 

şekilde şifre alınmadan girilmesi ve orada kalınması bu fıkraya örnek teşkil eder. 

 

B) Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Nitelikli Hal 

 

 Hükmün üçüncü fıkrasında daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hal düzenlenmiştir. 

Suçun işlenmesi neticesinde sistemin içerdiği verilerin
59

 değişmesi veya yok olması hali bu 

suç bakımından cezanın ağırlaştırılmasını gerektirir. Burada neticesi sebebiyle ağırlaşmış 

bir suçun varlığından söz etmek mümkündür
60

. Kişi suç oluşturan bir fiili işlerken 

kastettiği sonuçtan daha ağır veya başka bir sonuç gerçekleşmiş olabilir. Başka bir ifadeyle 

fail, kastettiği netice dışında gerçekleşen daha ağır veya başka netice açısından kasten 

hareket etmemiştir. Bu gibi durumlarda neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç söz konusudur
61

.  

TCK m. 23’te bu kurum, “Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin 

oluşumuna sebebiyet vermesi hâlinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu 

netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir” şeklinde düzenlenmiştir. 

Fail, zaten verilen bozulması veya değişmesi kastıyla hareket ediyorsa TCK m. 244’te yer 

                                                
59 Veri, TDK’nın bilişim terimleri sözlüğünde, “Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için 
elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimi” olarak tanımlanmıştır. 

(http://www.tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=veri&ayn=tam, Erişim tarihi: 30.03.2010) 

Maddenin gerekçesinde ise; sistem içindeki bütün soyut unsurların, fıkrada geçen “veri” teriminin 

kapsamında olduğu belirtilmiştir. (www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc, Erişim tarihi: 

30.03.2010) 

60  DOĞAN, s. 298; PALLI Hayati, “Türk Ceza Kanununda Yer Alan Başlıca Bilişim Suçları”, Adalet 

Dergisi, S: 33, Ocak 2009, s. 119 
61 DÖNMEZER/ERMAN, C. II, s. 292; ĠÇEL Kayıhan/ AKINCI Füsun Sokullu/ ÖZGENÇ İzzet/ 

SÖZÜER Adem/ MAHMUTOĞLU Fatih S./ ÜNVER Yener, İçel Suç Teorisi, 2. Kitap, Beta Yayınevi, 

İstanbul 2000, s. 263; ARTUK/GÖKÇEN/YENĠDÜNYA, s. 666; ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku 

Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006, s. 249 

http://www.tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=veri&ayn=tam
http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc
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alan “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçu oluşacaktır. Fakat 

fail sadece bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma amacıyla hareket 

etmişse, fakat bu esnada sistemdeki verilere de zarar vermişse bu nitelikli halin 

uygulanması gündeme gelecektir. Nitekim kanun ortaya çıkan bu zararı 

cezalandırmaktadır. 

 

 Son olarak belirtmeliyiz ki; hükümde netice sebebiyle ağırlaşan bir düzenlemeye 

yer verilmiş olması, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ile çelişmektedir
62

. 

 

V) SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜġ ġEKĠLLERĠ 

 

A) TeĢebbüs 

 

 Teşebbüs, failin elverişli vasıtalarla suçu icra etmeye başladıktan sonra elinde 

olmayan nedenlerle icra hareketlerini veya neticeyi tamamlayamamasıdır. TCK m. 35’e 

göre, “Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya 

başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu 

tutulur”. Görüldüğü üzere bu hüküm, 765 sayılı TCK dönemindeki “eksik teşebbüs-tam 

teşebbüs”
63

 ayrımını ortadan kaldırmıştır. 

 

Bu suçun gerçekleşebilmesi için failin bilişim sistemine hukuka aykırı olarak 

girmesi ve orada kalmaya devam etmesi gerekmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere 

suç, mütemadi suç niteliğini taşıdığı için sistemde kalma eyleminin temadi teşkil 

edebilecek bir süre devam etmesi gerekmektedir. 

 

                                                
62 KOCA Mahmut, “Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin Maddi Ceza Hukuku Alanında Öngördüğü 

Düzenlemeler ve Türk Hukuku”, Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt III, Beta 

Yayınevi, s. 794 
63 Suçun gerçekleşmesini engelleyen sebep, icra hareketlerinin bitmesini engellemişse eksik teşebbüs; icra 

hareketleri bittikten sonra, neticenin tamamlanmasını engellemişse tam teşebbüs söz konusudur. 

(DEMĠRBAġ Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007, s. 413.) 
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 Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine giren kişi, temadi teşkil edebilecek bir süre 

orada kalamazsa; teşebbüs söz konusu olacaktır. Örneğin fail, hukuka aykırı bir şekilde 

bilişim sistemine girdiği halde, elektriklerin kesilmesi nedeniyle temadi teşkil edebilecek 

bir süre orada kalamaz ve bilişim sisteminden çıkarsa; suç, teşebbüs aşamasında kalmış 

sayılır
64

. Yine failin hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girmesine rağmen, güvenlik 

duvarına takılması sonucu sistemden atılması durumunda veya sistemin kullanıcısı 

tarafından kapatılması durumunda
65

 suçun teşebbüs aşamasında kaldığını söyleyebiliriz. 

  

 Son olarak belirtmeliyiz ki, netice sebebiyle ağırlaşan suçlar teşebbüse elverişli 

değildir. Dolayısıyla hükmün üçüncü fıkrasında düzenlenen suçun neticesi sebebiyle 

ağırlaşmış şekline teşebbüs mümkün değildir
66

. 

 

B) ĠĢtirak 

 

 Suça iştirak, kanundaki suç tanımından böyle bir zorunluluk ortaya çıkmadığı 

halde, suçun birden çok kişinin katılmasıyla veya katkıda bulunmasıyla işlenmesi 

durumudur
67

. 

 

 Bu suç iştirak bakımından özellik arz etmez. Suçun işlenmesinde faile yardım eden, 

örneğin bilgisayar veya şifre kırma programı tedarik eden kişi, TCK m. 39 çerçevesinde 

iştirak iradesinin de bulunması koşuluyla yardım eden sıfatıyla cezalandırılacaktır. Yine 

bilişim sistemine hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden faile, erişimi 

sağlayan servis sağlayıcıları da suç işleme kastı ve iştirak iradesinin bulunması koşuluyla 

suça iştirakten cezalandırılabilirler
68

. 

 

 

 

                                                
64 DOĞAN, s. 299 
65 ESEN, s. 631 
66 DOĞAN, s. 299 
67 CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 499. 
68 KOCA, s. 812 
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C) Ġçtima 

 

 Kanun koyucu bir fiili suç haline getirmekle aslında bir hukuki menfaati korur. İşte 

işlenen suçta tek fiille
69

 birden fazla hukuki yararın ya da farklı fiillerle aynı hukuki yararın 

ihlal edilmiş olması, suçlarda içtima olarak tanımlanır
70

. 

 

 Bu suçun içtima açısından özellik arz ettiğini söyleyebiliriz. Fail, aynı suç işleme 

kararının icrası kapsamında farklı zamanlarda, bir kişinin birden fazla bilişim sistemine 

hukuka aykırı olarak girerse zincirleme (müteselsil) suç oluşur. Failin hukuka aykırı olarak 

bilişim sistemine girmesi ve oradaki verileri değiştirmesi ya da yok etmesi durumunda ise, 

geçitli suç kuramı gereğince fail, TCK m. 244’teki sistemi engelleme, bozma, verileri yok 

etme veya değiştirme suçundan dolayı cezalandırılacaktır. 

 

 Şifreli televizyon yayınlarından ya da şifreli internet bağlantılarından söz konusu 

şifrelerin kırılması suretiyle yararlanılması durumunda ise, yukarıda da belirttiğimiz üzere 

TCK m. 163/2 çerçevesinde karşılıksız yararlanma suçu gündeme gelecektir. 

 

 İnternet üzerinden yasa dışı erişim ile bankanın çevrimiçi sistemine girilerek 

müşteri hesabından para aktarılması durumunda ise, her ne kadar bu suç oluşsa da bileşik 

suç hükmü gereğince (TCK m. 42) fail, TCK m. 142/2-e’de yer alan nitelikli hırsızlık 

suçundan cezalandırılır
71

. 

                                                
69

Fiilin tekliği üç farklı görüş tarafından açıklanmıştır. Birincisi neticenin sayısına önem veren görüş, ikincisi 

hareketin sayısına önem veren görüş, üçüncüsü ise suç işleme kararına önem veren görüştür. Doktrindeki 

hakim görüşe göre fiilin tekliğinden maksat, neticenin tekliğidir (DÖNMEZER/ERMAN, C. II, n. 945; 

CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 481; KOCA Mahmut/ÜZÜLMEZ İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008, s. 394). Yargıtay ise bu konuda bazı kararlarında doğal hareketin 

tekliğine önem vermiş, bazı kararlarında ise neticeyi ölçüt olarak kullanmıştır. Yargıtay’ın bu konudaki 

kararları için bkz. , CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 481; ÖZBEK Veli Özer/KANBUR 

Nihat/BACAKSIZ Pınar/DOĞAN Koray/TEPE İlker, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin 

Yayınevi, Ankara 2010, s. 528 

70 ÖZBEK/KANBUR/BACAKSIZ/DOĞAN/TEPE, s. 513. 
71 KARAGÜLMEZ, s. 181; YAYCI Esra, Bilişim Suçları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s. 82, 

(http://tez2.yok.gov.tr/, Erişim tarihi: 25.03.2010) 

http://tez2.yok.gov.tr/
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VI) YAPTIRIM 

 

 Suçun basit şekli için kanunda, bir yıla kadar hapis ya da adli para cezasına 

hükmedileceği belirtilmiştir. Buradaki ceza seçimliktir. Hakim kanundaki şartlar 

çerçevesinde takdir hakkını kullanarak bir yaptırım belirleyecektir. Suç, bedeli karşılığı 

yararlanılabilen sistemler hakkında işlenirse verilecek ceza yarı oranında indirilecektir. 

Suçun işlenmesi ile sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse yaptırım, altı aydan iki 

yıla kadar hapis cezasıdır. 

 

SONUÇ 

 

 Türk Ceza Kanunu’nun bilişim alanındaki suçlarla ilgili olarak eski TCK’nın aksine 

“bilgileri otomatik işleme tabi tutan sistem” yerine “bilişim sistemi” kavramını kullanması 

yerinde olmuştur. Böylelikle hızlı teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkabilecek yeni 

ihlaller de bu kavram kapsamında değerlendirilerek yaptırım altına alınabilecektir. 

Madde başlığının “bilişim sistemine girme” olarak düzenlenmesini doğru 

bulmadığımızı ifade etmeliyiz. Madde başlıklarının maddenin düzenlediği suç hakkında 

kısa bir bilgi verdiği düşünüldüğünde, salt bilişim sistemine girme fiilinin suç teşkil 

etmemesi cihetiyle, madde metni ile başlığın uyumsuz olduğu söylenebilir. Zira tipte 

hukuka aykırılık özel olarak belirtildiği için, madde başlığının “bilişim sistemine hukuka 

aykırı olarak girme ve orada kalma” şeklinde düzenlenmesi kanaatimizce daha yerinde 

olurdu. 

 

Suçun birinci fıkrada düzenlenen basit halinin oluşumu için bilişim sistemine 

hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma durumunun gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla 

suç mütemadi bir suçtur ve teşebbüse elverişlidir. 

 

İkinci fıkrada suçun daha az ceza verilmesini gerektiren hali düzenlenmiştir. 

Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmaya devam etme fiilinin bedeli 

karşılığın yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi durumunda faile daha az ceza 

verilecektir. Bu hükmün getiriliş amacı özel kişilere ait bir bilişim sistemine girmek ve 

orada kalmak halinde ihlal edilen hukuki yararın, bedeli karşılığında yararlanılan 
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sistemlere girmek ve orada kalmak suretiyle ihlal edilen hukuki yarardan daha fazla 

korunmaya değer olduğu  düşüncesine dayandırılmaktadır. “Bedeli karşılığı 

yararlanılabilen sistem” kavramı ise doktrinde tartışmalıdır. Kanaatimizce bu kavram, 

belirli bir ücret karşılığında hizmet veren web sayfalarını kapsasa da; internet kafe ve 

benzeri yerlerde bedeli karşılığında sistemin kullanılması ve belirli bir süre internet 

bağlantı servisinin sağlanması durumlarını kapsamaz. Hüküm sistemin kullanıldığı mekanı 

değil, sistem içindeki elektronik yapıda sunulan ücretli hizmetleri kapsamaktadır. 

 

Üçüncü fıkra ise suçun netice sebebiyle ağırlaşmış halini düzenlemekte ve failin 

cezasını artırmaktadır. Fail sadece bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada 

kalma amacıyla hareket etmişse, fakat bu esnada sistemdeki verilere de zarar vermişse bu 

nitelikli halin uygulanması gündeme gelecektir. Fakat failin en az taksir seviyesinde 

kusurunun bulunması gerekir. Ayrıca failin amacı zaten verileri bozmak veya yok etmek 

ise TCK m. 244 hükmünün uygulanması gerekecektir. 

 

Suç içtima açısından önem arz eder. TCK m. 244’te düzenlenen sistemi engelleme, 

bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu, TCK m. 142/2-e’de yer alan nitelikli 

hırsızlık suçu ve bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme fiilinin bir unsur olarak yer 

aldığı suçlar açısından bu suç geçit suçtur. 

 

Son olarak suçun genel kastla ya da olası kastla işlenebileceğini, iştirak açısından 

bir önem arz etmediğini belirtiyoruz. 
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