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BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR 

 Teknoloji, elektronik cihazlar, internet, e-ticaret ve bankacılık işlemlerinde internet bankacılığı 

ve mobil bankacılık sistemlerinin kullanılması yine sosyal medya olarak tabir edilen  facebook, 

twitter, instagram vb sitelerinin yoğun olarak kullanılması,bu alan üzerinden suç işlenmesini de 

yaygınlaştırmıştır. Bilişim suçlarına ilişkin Ceza Hukukunda ilk düzenleme TCK’ya 1991 yılında 

girmiş ve 765 sayılı TCK’ya bazı bilişim suçlarını öngören“Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı 11. bap 

ilave edilmişti. 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni TCK’da ise bilişim alanında işlenen 

suçlara, önceki 765 sayılı Kanun’dan daha ayrıntılı düzenlemeler yapılarak yer verilmiştir. Kanunda 

söz konusu suçlara, özel hükümlerin yer aldığı TCK’nın 2. kitabının topluma karşı suçların 

düzenlendiği 3. kısmının 10. bölümünde“Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında yer verilmiştir. 

Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi’nin tarafı olan ülkemizde iç hukukunda bu sözleşme ile paralellik 

sağlayarak bilişim alanında yeni suçlar düzenlemiş hatta ihtiyaç hasıl oldukça yeni düzenlemelerde 

yapılmaktadır. 

 5237 sayılı TCK’ unda bilişim suçları; “Bilişim alanında suçlar” bölümünde düzenlenmekle 

birlikte, ayrıca çeşitli bölümlerde de bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi mümkün 

olan suç tiplerine yer verilmiştir. "Bilişim alanında suçlar" bölümünde yer alan; 

 a)TCK 243. maddesinde “Bilişim sistemine girme”,  

 b)TCK 244. maddesinde “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”,  

 c)TCK 245. maddesinde “Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ”  

 d)TCK 245/A maddesinde ''Yasak Cihaz veya Programlar'' suçları düzenlenmiştir. Bu ek 

madde 6698 sayılı yasa ile 07/04/2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 Bunun yanında, TCK 135. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, TCK 136. maddesinde 

kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, TCK 138. maddesinde ise verilerin yok 

edilmemesi, TCK 132. maddesinde haberleşmenin gizliliğini ihlal, TCK 124. maddesinde 

haberleşmenin engellenmesi, TCK 125/2. maddesinde hakaret, TCK 142/2. maddesinin (e) 

bendinde hırsızlık, TCK 158/1. maddesinin (f) bendinde dolandırıcılık, TCK 226. maddesinde 

müstehcenlik, gibi suçlar bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenebilen suçlardandır. Yine 

bilişim alanın da 5651 sayılı yasa ile 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanununu da bilmemiz 

gerekir. Biz doğrudan bilişim suçları olarak nitelendirebileceğimiz 5237 sayılı TCK nun 243, 244, 

245, 245/A maddelerini inceleyeceğiz 

  

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME 

TCK 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 hâlinde, 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.  
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(4) (Ek fıkra: 24/03/2016-6698 S.K./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. 

GEREKÇE : 

 Bilişim sistemlerine karşı suçların düzenlendiği bölümde yer alan bu madde  de bilişim 

sistemine girme fiili suç olarak tanımlanmıştır. Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp 

yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. 

Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak 

girmek veya orada kalmaya devam etmek fiili suç hâline getirilmiştir. Sisteme, hukuka aykırı olarak 

giren kişinin belirli verileri elde etmek amacıyla hareket etmiş bulunmasının önemi yoktur. Sisteme, 

doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir. İkinci fıkraya göre, 

birinci fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi, bu 

suç açısından daha az ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. 

  Üçüncü fıkrada, bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâli düzenlenmiştir. Birinci fıkrada 

tanımlanan suçun işlenmesi nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi hâlinde 

failin, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılması öngörülmüştür. Dikkat 

edilmelidir ki, bu hükmün uygulanabilmesi için, failin verileri yok etmek veya değiştirmek kastıyla 

hareket etmemesi gerekir. Sistem içindeki bütün soyut unsurlar, fıkrada geçen “veri” teriminin 

kapsamındadır. 

GENEL AÇIKLAMA: 

 24/03/2016 tarihinde ki değişiklikten önce maddenin birinci fıkrasında ve bağlacı varken 

maddenin gerekçesine de uyumlu hale getirilerek veya bağlacı getirilmiştir. TCK'nun genel 

gerekçesinde maddenin; başlık, metin ve gerekçeden oluştuğu, maddenin yorumlanmasında 

gerekçenin de nazara alınacağı dikkate alınır açıklaması karşısında çelişki giderilerek metinde ki ve 

bağlacı veya olarak değiştirilmiştir. Hâlihazırda suçun oluşması için; bir bilişim sistemine hukuka 

aykırı olarak girmeli veya girdiğini sonradan fark etmesine rağmen sistemde kalmaya devam etmiş 

olması durumunda bu suç oluşacaktır.  

 Suçun maddi unsurunun gerçekleşmesi bakımından sisteme doğrudan girilebileceği gibi, 

örneğin İnternet gibi bir vasıtayı kullanmak suretiyle de girilebilir. Bu bağlamda, aynı ortamda 

çalıştığı iş arkadaşının rızası hilafına bilgisayarına girip, belgelerine bakan kimsenin davranışları bu 

suçu oluşturacağı gibi, internet vasıtasıyla başka birinin bilgisayarına erişim sağlayıp, onun verilerini 

inceleyen kimsenin davranışları da bilişim sistemine girme suçunu oluşturur(2) 

 Bilişim sistemine bağlı olarak kullanılan USB bellek, CD, veya harddisklere de hukuka aykırı 

olarak girmek, incelemek bu suçun konusunu oluşturacaktır. 

 Maddeye eklenen dördüncü fıkra ile de; Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin 3’üncü 

maddesiyle, üye ülkeler, yasa dışı araya girme eylemini cezalandırmaya davet edildiğinden, 

Kanunun 243’üncü maddesinde değişiklik öngörülmüştür. Sözleşmeye uyum amacıyla sadece 

sisteme/sistemlere girmek fiili suç olarak düzenlenmiştir. Verilerin izlenmesi eylemi, bilişim 

sistemlerine herhangi bir müdahalede bulunmaksızın teknik araçlarla bilişim sistemleri arasındaki 

veri nakillerinin takip edilmesini ifade etmektedir. Bütün elektronik veri transferleri, bu çerçevede 

korunması amaçlanan veri transferinin gizliliği kapsamında kalmaktadır. Yasadışı araya girme 

eylemleri, temelde bilişim sistemlerine girilmeksizin işlenen fiillerdendir.(3)  

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER: 
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 Bu suçla korunan hukuki yarar karma nitelik taşımaktadır. Anayasanın 20.maddesinde 

düzenlenen özel yaşamın korunması, sırların masuniyeti, haberleşme özgürlüğü kavramlarının, 

bilişim sistemleri kullanılarak ihlal edilmesinin önüne geçilmesi, bir taraftan da bilişim sisteminin 

güvenliği hatta mülkiyet hakkı korunmak istenmektedir. 

FAİL/MAĞDUR: Bu suçun fail yada mağduru herkes olabilir. 

SUÇUN KONUSU: Bu suçun konusu hukuka aykırı olarak içine girilen veya orada kalmaya 

devam edilen bilişim sistemi oluşturmaktadır.  TCK nun 243. maddesinin birinci fıkrasında 

düzenlenen suçun konusu bilişim sistemi iken, ikinci fıkrada düzenlenen suçun konusunu bedeli 

karşılığında yararlanılan bilişim sistemi, üçüncü fıkrada düzenlenen suçun konusu ise bilişim 

sisteminin içerdiği verilerdir. Dördüncü fıkrasında ise yine veri nakillerinin teknik araçlarla 

izlenmesidir. 

SUÇUN MANEVİ UNSURU: 

 Kasten işlenebilen bir suçtur. Genel kast yeterlidir. Maddenin üçüncü fıkrasındaki suçun 

oluşması için, failin bilişim sistemine girmeyi ve orada kalmayı istemesi, ancak verilerin yok olmasını 

ya da değiştirilmesini öngörmesine karşın istememiş olması gerekir. Fail, verilerin yok olması veya 

değişmesini de ister ise, bu durumda, TCK’nın 243/3. maddedeki suç değil, aynı yasanın 244/2. 

maddesindeki suçu oluşturur. Nitekim maddenin gerekçesinde bu durum açıkça ifade edilmiştir.  

 

HUKUKA AYKIRILIK/UYGUNLUK UNSURU: 

 Girme ve kalma eyleminin hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu suç bakımından 

hukuka uygunluk nedenlerinden mağdurun rızası, kanun hükmünün veya yetkili amirin emrini yerine 

getirme söz konusu olabilir. 

SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ: 

1-Ağırlaştırıcı Sebepler (3. Fıkra): 

 TCK 243 maddenin 3. fıkrasında bu suç için ağırlatıcı bir neden öngörülmüştür. Failin kastı 

bu yönde olmadığı halde failin taksirli hareketiyle sistemin içeriğinin değişmesi veya yok olması 

durumunda faile verilecek ceza arttırılacaktır. 

 Bu fıkrada düzenlenen suçun oluşması için öncelikle failin bilişim sistemine hukuka aykırı 

olarak girmiş veya orada kalmaya devam etmiş olması gerekir. Ayrıca failin kastının yalnızca bilişim 

sistemine girmeyi veya orada kalmayı içermesi, verilerin yok  olmasını veya değiştirilmesini 

amaçlamaması gerekir. Aksi halde yani fail; verilerin yok olmasını veya değiştirilmesini amaçlamış 

ise bu durumda bu madde değil 244/2 maddesinde düzenlenen suçu oluşturur. Ayrıca bu maddedeki 

suçun oluşması için, failin hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girmesi veya orada kalması ile, 

verilerin yok olması veya değişmesi arasında uygun illiyet bağının olması zorunludur. Bu bağlamda 

örneğin bir başkasının şifreleme yöntemiyle korunan bilgisayarına izinsiz olarak giren kimsenin, 

şifrenin çözülmesi için gerçekleştirdiği işlemlere bağlı olarak, kastı dışında, bilgisayardaki verilerden 

bir kısmının bozulması ya da kaybolması söz konusu olursa, fail, bilişim sistemine girme suçunun 

daha fazla cezayı gerektiren nitelikli halinden sorumlu olacaktır.(5) 

2-Hafifletici Sebepler (2. Fıkra): 

 TCK 243 maddesinin 2. fıkrasında bu suç açısından hafifletici bir neden öngörülmüştür. Buna 

göre; hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme veya sistemde kalma eylemlerinin “bedeli karşılığı 
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yararlanabilen sistemler” hakkında işlenmesi yasa koyucu tarafından cezada hafifletici bir neden 

olarak öngörülmüştür. Elektronik gazete, arşiv, int bağlantı sistemleri gibi.  

Şifreli yayınların izlenmesinde kullanılan dekoder (şifre çözücü) isimli cihazların, bilgileri otomatik 

işleme tabi tutmuş sistem kavramı içinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ise, önceki TCK 

döneminde ülkemizdeki yoğun tartışma konularından birini oluşturmuştur.(4) baskın olan görüş, 

dekoderin bilgisayar kapsamında olmadığı ve bu sebeple de, bu cihazlarla işlenen suçların bu 

madde kapsamında olmadığı görüşü hakimdir. Nitekim bu cihazlar, bilgisayarın temel özelliği olan 

enformatik (genel amaçlı kullanılabilme) özelliğine sahip olmayıp tek amaçlı çalışma özelliğine 

sahiptirler.(6)  

 TCK’nın 163/2. maddesiyle, bu konuda karşılıksız yararlanma suçu ile özel hüküm getirilmiş 

olduğundan, karşılıksız olarak dekoderden yararlanma eylemi, TCK’nın 243/2. maddesinde 

düzenlenen suçu değil, aynı yasanın 163/2. maddesinde ki suçu oluşturur. 

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ: 

1-Teşebbüs: Bu suça teşebbüs mümkündür. Failin icra hareketlerine başlaması ancak elinde 

olmayan nedenlerle eylemini tamamlayamaması durumunda suça teşebbüs gerçekleşmiş olacaktır. 

Suçun oluşması için bilişim sistemine girme her nasılsa girmiş ise kasten kalmaya devam etme 

eylemlerinin gerçekleşmesi gerekir. Bu hareketler gerçekleştikten sonra suçun tamamlanması için 

herhangi bir sonucun doğmuş olmasına gerek yoktur. Failin girmeye çalışmış olmasına karşın 

girememesi durumunda teşebbüs mümkün olacaktır.  

 TCK 243/3. fıkrasında sonucun oluşmasına ancak taksirle neden olunması gerektiğinden bu 

suça teşebbüs söz konusu olmaz. Sonuç gerçekleşmemiş ise 1.fıkra hükmü uygulanır. 

2-İştirak:Suça iştirak türlerinin hepsinin gerçekleşmesi bu suç tipi açısından mümkündür.  

3- İçtima ve Kimi Suçlardan Ayrımı Zincirleme Suç: Suçun oluşması için bilişim sistemine hukuka 

aykırı olarak girilmiş veya her nasılsa girilmiş ise kasten orada kalınmış olması gerekir.  

 Bu suç için en tartışmalı hususlardan bir tanesi bu suçta zincirleme suçun oluşup 

oluşmayacağıdır. Gerçekten de failin aynı suç işleme kastıyla bir bilişim sistemine birbirini takip eden 

zaman dilimlerinde ya da farklı zaman dilimlerinde girmesi mümkündür. Eğer fail çok kısa aralıklarla 

ve seri bir şekilde bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak giriyorsa veya sistemde kalmaya devam 

ediyorsa faile TCK 43. maddesi uygulanacak ve tek suçtan dolayı ceza arttırılarak verilecektir. 

 4-Geçit suçu: Bu suç tipi geçit suçu özelliği taşımaktadır. TCK 244, 245, 132, 133, 134, 135, 

142,158 maddelerini işlemek için TCK 243’ün işlenmesi gerekecektir. Bu suçlar elbette ki bir bilişim 

sistemine hukuka uygun olarak girilmesi neticesinde de oluşabilir. Ancak bu suçların (yukarıda 

sayılan suçlar bakımından) faili tarafından öncelikle bir bilişim sistemine hukuka aykırı şekilde 

girilerek işlenmesi halinde faile yalnızca gerçekleştirdiği ikinci eylemin cezası verilecek yani yukarıda 

anılan suç tiplerinin içerdiği yaptırımlar uygulanacaktır. 

YAPTIRIM: 

 1. Fıkra bakımından; …devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 

verilir. Hapis cezasının alt sınırı TCK madde 49/1 gereği 1 aydır. Adli Para cezasının alt sınırı için 

TCK  61/9  maddesine bakılması gerekir.(Seçimlik ceza durumu) 

 2.Fıkra bakımından;  faile verilecek ceza yarı oranında indirilir. Temel ceza 1.fıkraya göre 

tespit edildikten sonra ½ oranında indirim yapılacak. 

 3.Fıkra bakımından; …altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecektir. 
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             4.Fıkra bakımından; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

KOVUŞTURMA USULÜ/YETKİLİ YARGI MERCİİ 

 TCK nun 243 maddesinde düzenlenen suçun takibi şikayete bağlı değildir. Bilişim sistemine 

nereden girildiği yer belli ise yetkili yer girilen yer, nereden girildiği belli değil ise sistemin bulunduğu 

yerdeki mercii yetkilidir. 

TCK 243 MD. İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 

 ''Yargıtay 22 Ceza Dairesinin Esas No:2015/3457 Karar No: 2015/2550 Sanığın bilişim 

sistemini kullanarak www.kontör burada.net adlı siteye şifresini ele geçirmek suretiyle girip, kendine 

ait iki hatta kontör yüklemesi şeklindeki eyleminde kastının mal varlığına yönelik olması nedeniyle, 

eyleminin TCK'nun 142/2-e maddesine uyan tek suç oluşturduğu gözetilmeyerek, ayrıca TCK 243/1. 

maddesinden yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi," 

 ''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No: 2014/2924 Karar No: 2014/36282  Müştekiye ait 

banka hesabına, internet üzerinden ulaşılarak, EFT yoluyla başka hesaplara para aktarmak suretiyle 

gerçekleştirilen eylemin bir bütün halinde TCK'nın 142/2-e maddesinde ifade edilen hırsızlık suçunu 

oluşturduğu gözetilmeden sanıklar hakkında ayrıca TCK'nın 243/3. maddesindeki suçu 

oluşturduğundan bahisle yazılı şekilde uygulama yapılması," 

 ''Yargıtay 11 Ceza Dairesinin Esas No:2009/22385,Karar No: 2012/3683 Sanığın katılan 

şirkette çalıştığı sırada kendisine görevi nedeniyle verilen internet şifresini, iş yerinden ayrıldıktan 

sonra hakkı bulunmadığı halde kullanmak suretiyle katılan şirkete ait bilişim sistemine girdiği ve 

orada kalmaya devam ettiğini iddia ve sanığında bu iddiayı doğrulayan katılan şirkete ait bilişim 

sistemine hükümsüz kalan şifresi ile girip, buradaki şirket çalışanlarına ait maillerin kendi kurduğu 

siteye yönlendirmesini yapabilecek kadar süre ile kaldığını savunması karşısında; yüklenen TCK'nun 

243/1. maddesindeki suçun bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek ve orada kalmaya 

devam etmek unsurlarının gerçekleştiğinin kabulü ile mahkumiyetine karar verilmesi yerine yazılı 

şekilde beraatine hüküm kurulması,'' 

 ''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No:2014/33371  2015/15859 kr. Şikayetçinin rızası 

olmadan e-mail ve facebook tabir edilen internet sayfasındaki hesabına girip mesajları öğrendiği ve 

hesapların şifrelerini değiştirmek suretiyle  bilişim sistemine girmesini engellediğinden bahisle açılan 

davada; şikayetçinin hesabına sanığın giriş yaptığının tespit edildiği, dosya içerisinde katılana ait e-

mail şifresinin değiştirilmesine dair bir tespitin bulunmadığı, bu haliyle eylemin TCK.nun 243/1. 

maddesi kapsamındaki suçu oluşturacağı, ancak katılanın hesabına girişinin engellediğini iddia 

etmesi karşısında; suç tarihinden şikayet tarihine kadar olan dönemde, bu adresin faal olup 

olmadığı, şikayetçi tarafından kendi adresine erişim sağlanıp sağlanmadığı, sanık tarafından adrese 

ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmişse hangi tarihte ve hangi IP numarası ile erişim 

sağlandığı ilgili internet sağlayıcısından sorulup, erişimin gerçekleştirildiği cep telefonu incelenerek

 sonucuna göre tüm deliller birlikte değerlendirilip gerektiğinde bilirkişiden de görüş alınarak 

sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırmaya dayanarak yazılı şekilde 

hüküm kurulması,'' 

 ''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No: 2013/10401,Karar No: 2014/11835 "Bilişim 

sistemine girmek", bir bilişim sisteminde bulunan verilerin bir kısmına veya tamamına, fiziken ya da 

uzaktan başka bir cihaz yoluyla erişilmesidir.  Erişimi gerçekleştirmek için gevşek güvenlik 

önlemlerinden faydalanılabileceği gibi, var olan güvenlik önlemlerindeki boşluklar da kullanılabilir. Ağ 

üzerinden virüsler (komik resimler, kutlama kartları veya ses ve görüntü dosyaları gibi ekler halinde), 

truva atı (trojan horse), macro virüsü, solucanlar gibi kullanılarak veya sistemin açık kapıları 
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zorlanarak giriş yapılabilir. Bilgisayar veri ve sistemlerine yapılan izinsiz giriş, aynı zamanda, 

“bilgisayara tecavüz”, “kod kırma” ya da “bilgisayar korsanlığı” olarak da tanımlanmaktadır. Bu suç, 

başkasına ait bilgisayarın açılarak içindeki verilerin görülmesi biçiminde olabileceği gibi, bir ağ 

aracılığıyla bilişim sisteminde oturum açılması yoluyla da işlenebilir. Girmede, iletişimin kablolu veya 

kablosuz olması ile mesafenin yakın ve uzak olması arasında da fark yoktur. Bir bilişim sistemine e-

posta veya dosya gönderilmesi durumunda, bilişim sistemine girme söz konusu olmayıp yalnızca 

veri gönderildiğinden, bu durum girme kapsamında düşünülemez. Mağdurun kişisel bilgisayarına ait 

işletim sistemine (windows,linux vs.), bir başka internet kullanıcısının, mağdurun rızası olmaksızın 

girmesi de suç oluşturacaktır.  

 E-posta adresi kullanıcısının erişiminin engellendiğine ilişkin şikayeti üzerine öncelikle erişimi 

engellenen adresin şikayetçiye ait olup olmadığı saptanmalı, bu husus ilgili internet sağlayıcısından 

sorularak adresin oluşturulma tarihi, kim tarafından oluşturulduğu ve IP (internet Protokolu) numarası 

sorulmalıdır. Microsft Corporation'den de erişimin engellediği iddia olunan tarih/tarihler ve takip eden 

günlerde e-mail adresine giriş yapılıp yapılmadığı, erişim sağlanmışsa IP bilgileri, bu tarihler itibariyle 

e-mail adresine ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmiş ise ne zaman ve hangi IP 

numarası ile yapıldığı araştırılmalıdır. IP adresi kayıt bilgilerinden, ilgili Telekom Müdür lüklerinden, 

sisteme giriş yapan veya başarısız olan IP numaraları kullanıcılarının adres ve telefon bilgileri 

istenmeli ve loglar üzerinde inceleme yapılmalıdır. 

 Erişimin sağlanamaması halinde, giriş yapmak isteyenler arasında şikayetçinin de bulunup 

bulunmadığının IP numarasından tespit edilerek iddianın doğruluğu belirlenmelidir. 

 Şikayetçiye ait e-mail adresine veya ele geçirilen adresten başkalarına, görüntü, yazı veya 

ses kaydı gönderildiğinin iddia olunması halinde ise, bu husus/hususlar üzerinde durularak gerekli 

tespitler yapılıp örnekleri de alınarak dosya içine konulmalıdır. 

 Şikayetçi ve şüphelilerin bilgisayarlarına el konulup hard diskleri incelenerek bilgisayarlar 

arasında bağlantı ve veri akışı olup olmadığı saptanıp olaya ilişkin bilgi sahipleri ile ele geçirilen 

adres kullanılarak görüntü ve yazı ile ulaşılan adres sahipleri tanık olarak dinlenmelidir. 

 Somut olayda; katılana ait ................@hotmail.com internet adresine sanık tarafından 

şifresinin kırılması yoluyla MSN adresine girilerek kullanılamaz hale getirildiği iddiasıyla açılan 

davada, sanığın IP numaraları ile katılanın E-Mail hesabına giriş yapıldığının tespit edildiği, bu 

haliyle eylemin TCK'nun 43/1. maddesi kapsamındaki suçu oluşturacağı, ancak katılanın girişinin 

05.08.2010 tarihi itibariyle engellediğini iddia etmişse de buna ilişkin bir tespite rastlanmadığının 

anlaşılması karşısında;anılan tarihten şikayet tarihine kadar olan dönemde, bu adresin faal olup 

olmadığı, katılan tarafından kendi adresine erişim sağlanıp sağlanmadığı tespit olunmamıştır. Sanık 

tarafından giriş yapılıp yapılmadığı, adrese ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmişse 

hangi tarihte ve hangi IP numarası ile erişim sağlandığının ilgili internet sağlayıcısından sorulmadığı 

anlaşılmıştır. 

 Bu itibarla yukarıda açıklanan yöntem izlenerek eksiklikler yerine getirilip sonucuna göre tüm 

deliller birlikte değerlendirilip gerektiğinde bilirkişiden de görüş alınarak sanığın hukuki durumunun 

takdir ve tayini gerekirken eksik araştırmaya dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,'' 

 '''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No: 2014/19342, Karar No:2015/2322 "Bilişim sistemine 

girmek", bir bilişim sisteminde bulunan verilerin bir kısmına veya tamamına, fiziken ya da uzaktan 

başka bir cihaz yoluyla erişilmesidir.  Erişimi gerçekleştirmek için gevşek güvenlik önlemlerinden 

faydalanılabileceği gibi, var olan güvenlik önlemlerindeki boşluklar da kullanılabilir. Ağ üzerinden 

virüsler (komik resimler, kutlama kartları veya ses ve görüntü dosyaları gibi ekler halinde), truva atı 

(trojan horse), macro virüsü, solucanlar gibi kullanılarak veya sistemin açık kapıları zorlanarak giriş 
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yapılabilir. Bilgisayar veri ve sistemlerine yapılan izinsiz giriş, aynı zamanda, “bilgisayara tecavüz”, 

“kod kırma” ya da “bilgisayar korsanlığı” olarak da tanımlanmaktadır. Suçun, başkasına ait 

bilgisayarın açılarak içindeki verilerin görülmesi biçiminde olabileceği gibi bir ağ aracılığıyla bilişim 

sisteminde oturum açılması yoluyla da işlenebilir. Girmede, iletişimin kablolu veya kablosuz olması 

ile mesafenin yakın ve uzak olması arasında da fark yoktur. Bir bilişim sistemine e-posta veya dosya 

gönde- ilmesi durumunda, bilişim sistemine girme söz konusu olmayıp yalnızca veri gönderildiğinden 

bu durum girme kapsamında düşünülemez. Mağdurun kişisel bilgisayarına ait işletim sistemine 

(windows, linux vs.), bir başka internet kullanıcısının, mağdurun rızası olmaksızın girmesi de suç 

oluşturacaktır.  

 E-posta adresi kullanıcısının erişiminin engellendiğine ilişkin şikayeti üzerine öncelikle erişimi 

engellenen adresin ve sanığa ait olduğu iddia olunan e-mail adresinin sanığa ve şikayetçiye ait olup 

olmadığı saptanmalı, bu husus ilgili internet sağlayıcısından sorularak adreslerin oluşturulma tarihi, 

kim tarafından oluşturulduğu ve IP (İnternet Protokolu) numarası sorulmalıdır. Microsft 

Corporation'den de erişimin engellediği iddia olunan tarih/tarihler ve takip eden günlerde şikayetçinin 

e-mail adresi- ne giriş yapıp yapmadığı, erişim sağlanmışsa IP bilgileri, bu tarihler itibariyle e-mail 

adresine ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmiş ise ne zaman ve hangi IP numarası ile 

yapıldığı araştırılmalıdır. IP adresi kayıt bilgilerinden, ilgili Telekom Müdürlüklerinden, sisteme giriş 

yapan veya başarısız olan IP numaraları kullanıcılarının adres ve telefon bilgileri istenmeli, aynı 

şekilde sanığa ait olduğu iddia olunan e-mail adresini kullanan IP numaraları saptanıp adres ve 

telefon bilgileri de istenmelidir. 

 Erişimin sağlanamaması halinde, giriş yapmak isteyenler arasında şikayetçinin de bulunup 

bulunmadığının IP numarasından tespit edilerek iddianın doğruluğu belirlenmelidir.  

 Şikayetçi ve sanığın bilgisayarlarına el konulup hard diskleri incelenerek bilgisayarlar 

arasında bağlantı ve veri akışı olup olmadığı saptanıp ele geçirilen adresten bir başka adrese yazı 

veya görüntü gönderilmiş ise, bu olaya ilişkin bilgi sahipleri ile ele geçirilen adres kullanılarak 

ulaşılan adres sahipleri varsa tanık olarak dinlenmelidir. 

 Somut olayda; sanığın, katılanın kullandığı ".......................@hotmail. com" e-posta adresi ile 

irtibatlı olan facebook adresine bilgisi ve rızası olmaksızın değiştirerek erişilmez kıldığından bahisle 

açılan davada, yapılan soruşturma ve kovuşturma yetersiz olup olaya ilişkin deliller toplanmadan 

mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Sanığın suçlamayı kabul etmediği gibi hattına başkalarının girmiş 

olabileceği savunmasına ilişkin olmak üzere internet hattını sanık dışında başkalarının da kullanıp 

kullanmadığı ve kendisine ait olduğu belirtilen e-mail adresinin sanığa aidiyeti hususunda dosyada 

bir bilgiye rastlanmamıştır. Katılanın 27.05.2011 tarihinden itibaren e-mail adresine giremediğini 

belirttiğinin anlaşılması karşısında, anılan tarihten şikayet tarihine kadar olan dönemde, bu adresin 

faal olup olmadığı, katılan tarafından kendi adresine erişim sağlanıp sağlanmadığı tespit 

edilmemiştir. Sanık tarafından 22.05.2011 tarihinden sonra giriş yapılıp yapılmadığı, adrese ait 

şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, şifre değiştirilmişse hangi tarihte ve hangi IP numarası ile erişim 

sağlanarak şifrenin değiştirildiği ilgili internet sağlayıcısından sorulmadan hüküm kurulmuştur. 

 Bu itibarla; yukarıda açıklanan yöntem izlenerek eksiklikler yerine getirilip sonucuna göre tüm 

deliller birlikte değerlendirilip gerektiğinde bilirkişiden de görüş alınarak sanığın hukuki durumunun 

takdir ve tayini gerekirken, katılanın beyanına itibar edilerek ve eksik araştırmaya dayanarak yazılı 

şekilde hüküm kurulması,'' 

SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME 

TCK MADDE 244  
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[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 suç oluşturmaması hâlinde, iki 

yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.  

GEREKÇE: 

 Maddenin birinci (İkinci) fıkrasında bir bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma, sisteme 

hukuka aykırı olarak veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme, erişilmez kılma, 

değiştirme ve yok etme fiilleri, suç olarak tanımlanmaktadır. Böylece sistemlere yöneltilen ızrar fiilleri 

özel bir suç hâline getirilmiştir. Aracın fizik varlığı ve işlemesini sağlayan bütün diğer unsurları, söz 

konusu suçun konusunu oluşturmaktadır. Fıkrada seçimlik hareketli bir suç meydana getirilmiştir.  

 Üçüncü fıkrada, bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya 

kuruluşuna ait bilişim sistemi hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın artırılması 

öngörülmüştür.  

 Dördüncü fıkrada ise, bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin 

kendisine veya başkasına yarar sağlaması, ceza yaptırımı altına alınmıştır. Ancak, bu fıkra hükmüne 

istinaden cezaya hükmedilebilmesi için, fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 

oluşturmaması gerekir. Bu bakımdan, fiilin örneğin dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma 

veya zimmet suçunu oluşturması hâlinde, bu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedilmeyecektir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

 TCK nın 244. maddesiyle bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya 

değiştirme eylemi suç olarak düzenlenmiştir. Anılan maddenin birinci fıkrası ile bilişim sisteminin 

işleyişini engelleme veya bozma, ikinci fıkrasıyla bilişim sisteminin içinde yer alan verileri bozma, yok 

etme, değiştirme, erişilmez kılma, bilişim sistemine veri yerleştirme ve sistemdeki verileri başka yere 

gönderme eylemi suç haline getirilmiş, üçüncü fıkra ile suçun banka veya kredi kurumuna ya da bir 

kamu kurum ve kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi artırım nedeni olarak düzenlenmiş, 

dördüncü ve son fıkra ile de bu eylemlerin failin kendisi veya bir başkası yararına haksız çıkar 

sağlaması durumu nitelikli hal sayılmıştır.  

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER: Mala zarar verme suçunun özel bir şekli düzenlenmiştir. 

FAİL/MAĞDUR:Bu suçun fail yada mağduru herkes olabilir. 

SUÇUN KONUSU: 

 TCK 244/1 deki suçun konusu bilişim sistemi iken, 244/2 düzenlenen suçun konusu ise 

bilişim sisteminin içerdiği verilerdir. TCK m. 244 de sisteme müdahale ile veriye müdahaleyi 

birbirinden ayırmış ve 1. fıkrasında sisteme müdahaleyi, 2. fıkrasında sistem içerisindeki veriye 

müdahaleyi düzenlemiştir. 



9 

 

 TCK'nun 244/ 1. Fıkrası ile bilişim sisteminin işleyişini engelleme ve bozma suçu, 2.fıkrası ile 

bilişim sisteminde ki verileri bozma,yok etme,değiştirme veya verileri başka yere gönderme suçu 

4.fıkrası ile bilişim sistemini aracı kılarak yarar sağlama suçu düzenlenmiştir. Bu maddede 

düzenlenen suç seçimlik hareketli suç türüdür, Örnek mağdurun e posta adresinin şifresini tespit 

ederek bu adrese giren ve yeni şifre oluşturan eylemler TCK 244/2 olur. 

HAREKET SONUÇ: 

Birinci fıkrada; düzenlenen suçun seçimlik hareketleri bilişim sisteminin işleyişinin “engellenmesi” 

veya “bozulmasıdır’’. Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, sistem aracılığıyla veri işleme 

faaliyetinin gerçekleşmesinin önlenmesi Bilişim sisteminin bozulması ise, sistemin veri işleme 

faaliyeti yapamayacak hale getirilmesidir. Maddenin birinci fıkrasında düzenlenen suç seçimlik 

hareketli bir suçtur, engelleme veya bozma eylemlerinden yalnız birisinin gerçekleştirilmesi ile suç 

tamamlanır,  

İkinci fıkrada; düzenlenen suçu, birinci fıkrada düzenlenen suçtan ayıran en önemli husus suçun 

konusudur. Birinci fıkrada düzenlenen suçun konusu, bilişim sistemi iken, ikinci fıkrada düzenlenen 

suçun konusu bu sistemde yer alan veridir. Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen suçun hareket 

unsuru, bilişim sistemindeki verinin bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi, erişilmez kılınması, 

bilişim sistemine veri yerleştirilmesi, var olan verilerin başka yere gönderilmesi eylemleri oluşturur. 

Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen suç da, seçimlik hareketli bir suçtur,  

Üçüncü fıkrada; maddenin ilk iki fıkrasında düzenlenen suçun, bir banka veya kredi kurumu ya da 

kamu kurum ve kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi, suçun artırım nedeni olarak 

düzenlenmiştir  

Dördüncü fıkrada;bir kimsenin bilişim sisteminin işleyişini engelleyerek ya da bozarak ya da bilişim 

sistemi içindeki verileri bozarak, yok ederek, değiştirerek, erişilmez kılarak, sisteme veri yerleştirerek, 

var olan verileri başka bir yere göndererek, kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar 

sağlaması durumunda, eylem başka bir suçu oluşturmamakta ise, bu maddeye göre cezalandırılır. 

Bu fıkrada düzenlenen suçun tamamlanabilmesi için, haksız çıkarın sağlanmış olması gerekir.  

SUÇUN MANEVİ UNSURU:Kasten işlenebilen bir suçtur taksirle işlenmez. 

HUKUKA AYKIRILIK/UYGUNLUK UNSURU: 

 Bu suç bakımından hukuka uygunluk nedenlerinden mağdurun rızası, kanun hükmünün veya 

yetkili amirin emrini yerine getirme söz konusu olabilir. 

SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 

1-Ağırlaştırıcı Sebep(3. Fıkra):  

 TCK 244/3 fıkradaki ağırlaştırıcı neden, 1. fıkradaki sisteme müdahale ve 2. fıkradaki veriye 

müdahale fiillerinin bir kamu kurum ya da kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesinin daha 

vahim sonuçlar doğurabileceğinden bahisle, verilecek cezayı yarı oranında arttırmaktadır. örnek 

mernis yada uyap sistemine müdahale gibi, bankaların özel yada kamu bankası olmasının önemi 

yoktur. 

2-Nitelikli Hal(4. Fıkra): 

 1. fıkradaki sisteme müdahale ve 2. fıkradaki veriye müdahale fiillerinin işlenerek kişilerin 

bundan haksız yarar sağlaması üzerine, bunun başka bir suça vücut vermemesi halinde, cezanın 

ağırlaştırılacağı söylenmektedir. Kanun koyucunun bu hükümde bahsi geçen “başka bir suç”tan 

kastettiği, büyük ölçüde dolandırıcılık, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardır. 
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SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

1-Teşebbüs: Bu maddenin tüm fıkraları bakımından teşebbüs mümkündür. 

2-İştirak:TCK244. Maddede düzenlenen suça iştirakin her türlüsü mümkündür. 

3-İçtima ve Kimi Suçlardan Ayrımı Zincirleme Suç: Eylem başka bir suç oluşturduğu takdirde 

244/4 artık uygulanmaz. Örneğin bilişim sistemini aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık, veya 

hırsızlık gibi. Zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. 

 Failin, birinci ve ikinci fıkradaki hareketleri yapma amacı haksız çıkar sağlamak ise, bu 

durumda artık birinci ve ikinci fıkra hükümleri değil, dördüncü fıkra hükmü uygulanır. Fail aynı suç 

işleme kararını yerine getirmek için, birden fazla defa aynı mağdurdan haksız çıkar sağlar ise, 

zincirleme suç hükümleri uygulanır.  

YAPTIRIM: 

 1. Fıkra bakımından;  1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. 

 2.Fıkra bakımından; 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. 

 3.Fıkra bakımından; 1. Veya 2. Fıkradan belirlenen ceza ½ oranında artırılarak verilir. 

 4.Fıkra bakımından; 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilir. 

Adli para cezasının alt sınırı 52 md göre 5 gündür. 

KOVUŞTURMA USULU/YETKİLİ YARGI MERCİ: 

 Her dört fıkrada düzenlenen suçun takibi de şikayete bağlı değildir. Bilişim sistemine nereden 

girildiği yer belli ise yetkili mercii girilen yerdeki mercii, nereden girildiği belli değil ise sistemin 

bulunduğu yerdeki mercii yetkilidir. 

TCK 244 MD. İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI: 

 ''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No: 2013/3173, Karar No:2014/18506 Bilişim Sistemine 

hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmaya devam etme ile bilişim sistemindeki verileri bozma yok 

etme, erişilmez kılma,  var olan verileri başka bir yere gönderme suçlarına ilişkin olarak, sanığın, 

yetkisi olmadığı halde katılan şirkete ait bilişim sistemine girerek orada bulunan verileri alıp kendi 

kullandığı bilgisayara ve CD'ye aktarması şeklinde gerçekleşen eyleminin bir bütün olarak TCK.nun 

244/2. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,'' 

  ''Yargıtay 12 Ceza Dairesinin Esas No: : 2012/31601, Karar No: 2013/23586 Sanığın, eşi 

katılanın kişisel verilerini ele geçirme, kaydetme, yayma, onun başkasıyla gerçekleştirdiği 

haberleşme içeriğini öğrenme, kaydetme veya ifşa etme, özel hayatının gizliliğine müdahalede 

bulunma, huzur ve sükûnunu bozma kastıyla hareket ettiğine dair dosya kapsamında bir delil 

bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın sübut bulan bilişim sistemindeki şifreyi değiştirip, katılanın 

sistemdeki kendisine ait kısma erişimini engellemekten ibaret eyleminin TCK'nın 244/2. maddesinde 

tanımlanan sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturacağı 

gözetilmeden, delillerin takdirinde ve suç vasfında yanılgıya düşülerek, dosya kapsamına uygun 

düşmeyen yetersiz gerekçelerle, sanık hakkında TCK'nın 136/1. maddesinde düzenlenen verileri 

hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,  

 ''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No: 2015/12616,Karar No: 2016/4017  Sanığın, katılan 

adına arkadaşlık sitesine üye olarak katılanın cep telefonu numarası ile katılanın facebook 

profilinden elde ettiği fotoğraflarını paylaşmaktan ibaret eyleminin TCK’nun 136. maddesinde 
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düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden 

yazılı şekilde TCK.nun 244/2 madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi, 

 ''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No: 2014/5482, Karar No:2014/14005   Oluşa, dosya 

kapsamına, inceleme raporuna, sistemde yapılan işlemlerin sayısına ve yapıldıkları zaman 

aralıklarına göre; Tuzla Liman Başkanlığı'nda görevli olduğu anlaşılan sanığın, Karadeniz 

Memorandumu veri sistemine FIMA isimli gemi için bir kez, eski ismi TURQUOISE olan ROSE isimli 

gemi için ise dokuz kez veri girişi yaparak sanki denetim yapılmış da eksiklikler giderilmiş gibi 

göstermesinden ibaret eylemlerinin bir bütün halinde TCK.'nun 244/2-3, 43. maddesine uyan suçu 

oluşturduğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı biçimde beraatına karar verilmesi,'' 

 ''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No: 2014/36596, Karar No:2015/18100  Katılanın 

şirketinde çalışırken verilen, işten ayrıldığında kullanım yetkisi bulunmadığı halde kullandığı şifre ile 

SGK'nın internet sitesine girip şirket adına işlem yapan sanığın eylemi nedeniyle hükmolunan 

cezasının sitenin kamu kurumuna ait olması nedeniyle TCK.nun 244/3. maddesi gereğince 

arttırılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,Yasaya aykırı,'' 

 ''Yargıtay 13 Ceza Dairesinin Esas No:2014/25309 Karar No: 2015/10302 İddianamedeki 

tavsif ve dosya kapsamına göre, sanığın “ öncesinden tanıştığı müştekinin askere gitmesini fırsat 

bilerek şifresini kırarak oyun sitesine girmesi, sonrasında müştekinin ablası tanık Sevgi’nin 

telefonunu öğrenerek tanığa sanki kardeşi müşteki imiş gibi mesaj atıp oyundaki carlarını sattığını, 

bir arkadaşının telefonundan mesaj çekmekte olduğunu, e-postadan carlarının satışına onay 

vermesini istemesi, ablası tanığın da mesaj atanın kardeşi müşteki olduğunu sanarak gelen e-posta 

mesajını onaylaması ile müştekinin oyundaki 2000-TL değerindeki carlarının sanığın hakimiyet 

alanına geçmesi “ şeklinde tarif edilen eylemin kül halinde TCK’nın 244/2-4’üncü maddesine uyduğu 

halde, Mahkemenin yanlış değerlendirme yaparak sanığın TCK'nın 243/1 , 62'nci maddeleri uyarınca 

10 ay hapis cezası ile hükümlülüğüne, CMK'nın 231'inci maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının 

geri bırakılmasına karar verdiğinin anlaşılması karşısında, somut olayda hırsızlık suçunun yasal ve 

zorunlu unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, ayrıca yazılı şekilde hırsızlık suçundan 

mahkumiyetine karar verilmesi,Bozmayı gerektirmiş, " 

       "T.C.Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas No 2013/13-448,Karar No: 2014/524 .... dosyayı 

inceleyen Yargıtay 13. Ceza Dairesince 30.01.2013 gün ve 26435-1955 sayı ile;"Diğer temyiz 

itirazları da yerinde görülmemiştir. Ancak; Suç tarihinde sanığın internet üzerinden girdiği şifre ile 

müştekinin GSM numarasından başka bir GSM numarasına, oradan da yine şifre vasıtasıyla kendi 

numarasına müştekinin bilgisi ve rızası dışında kontör transferi yapma şeklinde gerçekleşen 

eyleminin TCK'nın 244/4. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya 

düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması" isabetsizliğinden oy çokluğuyla bozulmasına karar 

verilmiş, 

 Yargıtay Cumhuriyet  Başsavcılığı ise 25.03.2013 gün ve 152637 sayı ile;  

"...Sanığın şikayetçi Mutlu Aydın'a ait 0536 392 .. .. nolu telefonun süper şifresini öğrenerek 

bilgisayar ağı kullanarak bu şifreyi girmek suretiyle şikayetçiye ait 100 kontörden 70 kontörü önce 

Abdullah Çelik adına kayıtlı 0536 367 .. .. nolu telefona sonrada kendi adına kayıtlı ve kendisinin 

kullandığı 0536 975 .. .. nolu hatta göndermek suretiyle şikayetçinin kontörlerini onun rızasına aykırı 

olarak malvarlığında azalmaya neden olmaya; başka bir anlatımla var olan veriyi başka bir yere 

göndermekten ziyade, bu verinin temsil ettiği parayı alarak mal edinmeye yönelik mal edinmek 

amacıyla bilgisayar veri sitemini kullandığı ve bu şekliyle sanığın eyleminin bilişim sistemi 

kullanılmak suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğu" görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur. 
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 CMK'nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 13. Ceza Dairesince 17.04.2013 

gün ve 10742-11277 sayı ile, oyçokluğuyla itirazın yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci 

Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle 

karara bağlanmıştır.  

TÜRK MİLLETİ ADINA 

CEZA GENEL KURULU KARARI 

Suçun sübutuna ilişkin bir tartışma ve bu kabulde dosya içeriği itibarıyla da herhangi bir isabetsizlik 

bulunmayan somut olayda, Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 

oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığın üzerine yüklenen 

eylemin 5237 sayılı TCK'nun 142/2-e  maddesine uyan suçu mu, yoksa aynı kanunun 244/4. 

maddesine uyan suçu mu oluşturduğunun belirlenmesine ilişkindir.İncelenen dosya kapsamından;  

Sanığın mağdur Mutlu tarafından kullanılan 0 536 392 .. .. numaralı telefon hattına ait olup internet 

ortamında ücretsiz işlemler yapmayı sağlayan ve "süper şifre" olarak adlandırılan şifresini bir şekilde 

öğrenip, bilgisayar vasıtasıyla internet üzerinden bu şifreyi kullanarak mağdurun telefonunda 

bulunan, konuşma da dahil olmak üzere telefonun kullanılması için gerekli olan ve ekonomik bir 

değer ifade eden kontörlerden 70 adedini önce Abdullah Çelik isimli kişiye ait olan 0 536 367 .. .. 

numaralı telefona, daha sonra bu telefona ait şifreyi de kullanmak suretiyle, iki tanesi kısa mesaja 

harcandığı için 68 adetini kendisine ait 0 536 975 .. .. numaralı telefona aktarıp kullandığı, Sanığı 

tanımadığını ve şifresini kesinlikle sanığa vermediğini belirten mağdurun şikayetinden yargılama 

aşamasında vazgeçtiği, Suçlamaları kabul eden sanığın soruşturma aşamasında mağdura 100 

kontör vermek suretiyle zararını giderdiği, anlaşılmaktadır.Uyuşmazlığın isabetli bir şekilde 

çözümlenebilmesi için ilgili kanun maddelerine ilişkin genel açıklamalara geçmeden önce "bilişim 

sistemi" ve "veri" kavramları üzerinde durulması gerekmektedir. 

 5237 sayılı TCK’nun 142. maddesinin gerekçesinde, bilişim sisteminin tanımı yapılmayarak, 

hırsızlık suçunun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesinin, daha ağır ceza ile 

cezalandırmayı gerektiren nitelikli bir hal olduğunun belirtilmesi ile yetinilirken; bilişim sistemi anılan 

kanunun 243. maddesinin gerekçesinde "verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik 

işlemlere tâbi tutma olanağı veren manyetik sistemlerdir" şeklinde tanımlanmıştır. Aynı gerekçede, 

sistem içindeki bütün soyut unsurların veri terimi kapsamında olduğu da dile getirilmiştir.   

 Veri, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinin 1. maddesinde "bir bilgisayar sisteminin belli 

bir işlevi yerine getirmesini sağlayan yazılımlar da dahil olmak üzere, bir bilgisayar sisteminde 

işlenmeye uygun nitelikteki her türlü bilgi",  

 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun tanımlar başlıklı 2. maddesinde ise 

"bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değer" şeklinde tanımlanmıştır. 

Uyuşmazlığa konu kanun maddelerine ilişkin  açıklamalara gelince; 

5237 sayılı TCK'nun kişilere karşı suçların düzenlendiği, ikinci kitap, ikinci kısmının, malvarlığına 

karşı suçların yer aldığı onuncu bölümünde düzenlenmiş olan hırsızlık suçunun temel şekli anılan 

kanunun 141. maddesinde; zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya 

başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak şeklinde düzenlenmiş, aynı 

kanunun "Nitelikli hırsızlık" başlıklı 142. maddesinin ikinci fıkrasının uyuşmazlığının konusunu 

oluşturan (e) bendinde ise; "Suçun; ...Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi hâlinde, üç 

yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" şeklinde hırsızlık suçunun bilişim sistemlerinin 

kullanılması suretiyle işlenmesi nitelikli hal olarak yaptırıma bağlanmıştır. Bilişim sistemlerinin 
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kullanılmasından maksat, bilgileri otomatik olarak işleme tâbi tutan manyetik sistemler üzerinden 

hırsızlığın gerçekleştirilmesidir. (Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 

Adalet Yayınevi, Ankara 2013, Birinci Baskı, s. 561) 

Hırsızlık suçunun bu nitelikli hali 765 sayılı TCK'nda yer almazken, günümüzde bilişim sistemlerinin 

hayatın her alanına girmiş olması ve bu sistemlerin kullanılması suretiyle suç işlenmesinin artmış 

bulunması karşısında fiil, kanun koyucu tarafından 5237 sayılı TCK'nda  hırsızlık suçunun nitelikli 

halleri arasında düzenlenmiştir. Anılan kanunun 142. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde, 

hırsızlık eyleminin gerçekleştirilmesinde bilişim sistemlerinin ne şekilde kullanılacağı belirtilmemiş 

olup, bu husus öğretide bir kısım yazarlar tarafından eleştirilmekle birlikte, devamlı surette gelişen ve 

değişen bilişim teknolojileri karşısında, eylemlerin gerçekleşme şekillerinin önceden öngörülememesi 

nedeniyle bu şekilde bir  tercihin isabetli olduğu kabul edilmelidir.  

 Bununla birlikte, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık eylemlerinde de hırsızlık 

suçunun tüm unsurlarının gerçekleşmesi gerekir. Bu anlamda zilyedin rızasının bulunmaması ve 

malın yarar sağlamak amacıyla alınması unsurlarının yanında, taşınır malın bulunduğu yerden 

alınması unsurunun da gerçekleşmesi gerekir. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen 

hırsızlık suçlarında alma eylemi, zilyedin tasarrufu altında bulunan taşınır malın bilişim sistemlerinin 

kullanılması suretiyle failin veya üçüncü bir kişinin zilyetliğine geçirilmesi suretiyle gerçekleşmiş 

olacaktır.  

 Değişen ve gelişen hayat şartları ile teknolojik olarak sürekli yenilenen bilişim sistemlerinin 

günümüzde hayatın her alanında etkinliğini artırması karşısında, kişiler ekonomik değer ifade eden 

ve taşınır mal olan para, hisse senedi ve altın vb. gibi menkul değerlerine ilişkin işlemleri çoğunlukla 

bu sistemler üzerinden gerçekleştirmektedir. Bilişim sistemleri ekonomik değer ifade eden para, 

hisse senedi ve altın vb. gibi taşınır mallarla fiziki temas olmaksızın işlemler yapmayı mümkün hale 

getirmiştir. Bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle para, hisse senedi ve altın gibi taşınır mallarla fiziki 

temas olmaksızın işlemler yapmak, "bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri 

ifade eder" şeklinde tanımlanmış olan ve bilişim sisteminde para, hisse senedi ve altın gibi taşınır 

malları temsil eden "veri" aracılığıyla olmaktadır. 

 Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçlarında fail, para, hisse senedi, altın vb. 

gibi ekonomik değer ifade eden taşınır mallarla fiziki temasta bulunmaksızın, bilişim sisteminde bu 

malları temsil eden ve bir başka yere aktarılması mümkün olan verileri yer değiştirerek, hakimiyet 

alanına almak suretiyle eylemini gerçekleştirmektedir. (Ahmet Caner Yenidünya, Yargıtay Kararları 

Işığında Hırsızlık Suçu, Adalet Yayınevi, Birinci Baskı, Ankara 2013, s.69) 

 Bu suç tipine uyan ve uygulamada en çok karşılaşılan eylem, kişilerin internet bankacılık 

şifrelerinin bir şekilde öğrenilip, internet üzerinden bu şifre kullanmak suretiyle ilgilinin banka 

hesabındaki paraları temsil eden verilerin, failin kontrolündeki başka bir hesaba aktarılarak, veriler 

üzerinden işlem gören suça konu paranın buradan çekilmesi şeklindeki eylemler olup, Ceza Genel 

Kurulunun 17.11.2009 gün ve 193-268 sayılı kararında da belirtilen surette gerçekleştirilen 

eylemlerin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Uyuşmazlığın konusunu oluşturan ikinci suç 5237 sayılı TCK'nun özel hükümler başlıklı ikinci 

kitabının, topluma karşı suçlar başlıklı üçüncü kısmının, bilişim alanında suçlar başlıklı onuncu 

bölümünde "Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" başlığıyla 244. 

maddesinde düzenlenmiştir. 

 Bu düzenleme ile bilişim sistemlerinin doğru ve işlevine uygun şekilde faaliyetine devam 

etmesi sağlanmak istenmiş olup, sistemin doğru ve işlevine uygun olarak faaliyetine engel olan fiiler 
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bu maddeye uyan suçu oluşturmakta, sistemin doğru ve işlevine uygun olarak faaliyetine engel 

oluşturmayan eylemler ise bu maddede düzenlenen suçu oluşturmamaktadır.  

 Maddenin birinci fıkrasında, bir bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma, ikinci 

fıkrasında, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma, sisteme 

veri yerleştirme, var olan verileri başka yere gönderme fiilleri suç olarak düzenlenirken,  

Üçüncü fıkrada, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen eylemlerin bir banka veya kredi kurumuna ya da 

bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde gerçekleştirilmesi halinde, verilecek 

cezanın yarı oranında artırılacağı hükmüne yer verilmiş,  

 Uyuşmazlığa esas dördüncü fıkrada ise, birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin gerçekleştirilmesi 

suretiyle kişinin haksız çıkar sağlaması eyleminin, başka bir suçu oluşturmaması hâlinde, iki yıldan 

altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasını gerektiren bir suç olarak 

cezalandırılacağı yaptırıma bağlanmıştır. 

 244. maddenin dördüncü fıkrasında düzenlenmiş olan suç tipinin gerçekleşebilmesi için, ya 

maddenin birinci fıkrasında yer aldığı şekliyle sistemin işleyişinin engellenmesi veya bozulması ya da 

ikinci fıkrasında belirtildiği şekliyle bilişim sistemi içerisindeki verilerin bozulması, yok edilmesi, 

değiştirilmesi, sisteme veri yerleştirilmesi, var olan verilerin başka bir yere gönderilmesi 

gerekmektedir. Bir diğer şart ise gerçekleştirilen eylem dolayısıyla fail ya da üçüncü bir kişi lehine 

haksız bir menfaat temin edilmiş olmasıdır. (Veli Özer Özbek, Mehmet Nihat Kanbur, Koray Doğan, 

Pınar Bacaksız, İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 

2012, sayfa 895.) 

 Anılan maddenin dördüncü fıkrasında yer alan; "Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin 

işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka 

bir suç oluşturmaması halinde…" biçimdeki ifadeden, bu fıkradaki düzenlemenin tali norm niteliğinde 

olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, bilişim sistemleri aracılığıyla haksız çıkar sağlanmış olması 

halinde öncelikle kanunda düzenlenmiş olan bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenebilen 

diğer suçların (hırsızlık, dolandırıcılık) oluşup oluşmadığı değerlendirilmeli, şayet gerçekleştirilen 

eylem bu suçlardan hiçbirisinin tanımına uygun değilse, o zaman TCK'nun 244. maddesinin 4. fıkrası 

hükmü uyarınca uygulama yapılmalıdır. TCK'nun 244. maddesi ile bilişim alanında suçlar bölümünde 

yer alan 243. maddede olduğu gibi bilişim sistemi ve sistemin işleyişine yönelik saldırıların 

önlenmesi amaçlanmış olup, sistemin soyut unsurlarına karşı işlenen zarar verici fiiller yaptırım 

altına alınmıştır.  

 Madde gerekçesinde; "Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin işleyişini engelleme, 

bozma, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme, 

erişilmez kılma, değiştirme ve yok etme fiilleri, suç olarak tanımlanmaktadır. Böylece sistemlere 

yöneltilen ızrar fiilleri özel bir suç hâline getirilmiştir" denilmek suretiyle, maddede düzenlenen suçun 

mala zarar verme suçunun özel bir görünüş biçimini oluşturduğu belirtilmiştir. Bu bilgiler ışığında 

somut olay değerlendirildiğinde;   

Sanığın, mağdurun kullanmış olduğu telefon hattına ait olup internet ortamında ücretsiz işlemler 

yapmayı sağlayan ve süper şifre olarak adlandırılan şifreyi bir şekilde öğrenip, bilgisayar vasıtasıyla 

internet üzerinden bu şifreyi kullanarak mağdurun telefonunda bulunan, konuşma da dahil olmak 

üzere telefonun kullanılması için gerekli olup ekonomik bir değer ifade eden, ancak bedeli 

karşılığında alınabilen ve sistemde veri ile temsil edilen kontörlerden 70 adetini, kontörleri temsil 

eden verinin Abdullah Çelik isimli kişiye ait olan 0 536 367 .. .. numaralı telefona, bu telefona ait 

şifreyi de kullanmak suretiyle kendisine ait 0 536 975 .. .. numaralı telefona aktarıp kullanması 

şeklinde gerçekleşen, bu işlem nedeniyle bilişim sisteminin doğru ve işlevine uygun olarak 
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çalışmasına engel bir durumun da meydana gelmediği somut olayda, sanığın eylemi, telefonun 

kullanılmasını sağlayan, ekonomik bir değer ifade eden ve bilişim sisteminde veri ile temsil edilen 

kontörleri, bilişim sistemini kullanıp veriyi yer değiştirmek suretiyle kendi telefon hattına geçirmeye, 

katılanın rızasına aykırı olarak mal varlığında azalmaya neden olmaya; başka bir anlatımla var olan 

veriyi başka bir yere göndermekten ziyade, bu verinin temsil ettiği ve ekonomik bir değeri olan, 

ancak bir bedel ödemek suretiyle alınabilecek olan kontörleri alarak mal edinmeye yöneliktir. Kaldı ki 

sanığın mağdurun telefonunda kullandığı kontörleri almak için bilişim sistemlerini araç olarak 

kullanmaktan başka alternatifi de yoktur. Dolayısıyla olayımızda, 5237 sayılı TCK'nun 142/2-e 

maddesinde düzenlenmiş bulunan “bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle hırsızlık” suçunun 

gerçekleştiği kabul edilmelidir. 

Bu itibarla, itirazın kabulüne, Özel Daire bozma kararının kaldırılmasına, usul ve kanuna uygun 

bulunan yerel mahkeme hükmünün onanmasına karar verilmelidir. 

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;  

1- Yargıtay Cumhuriyet  Başsavcılığı itirazının KABULÜNE, 

2-Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 30.01.2013 gün ve 26435-1955 sayılı bozma kararının 

KALDIRILMASINA, 

3- Usul ve kanuna uygun bulunan Gördes Asliye Ceza Mahkemesinin 20.03.2008 gün ve 93-14 

sayılı kararının ONANMASINA,"  

 ''Ceza Genel Kurulu Esas No:2009/11-193, Karar No:2009/268   ..... dosyayı inceleyen 

Yargıtay 11. Ceza Dairesince, 02.07.2009 gün ve 8060-8597 sayı ile;  “1- Sanığın, katılan Aset 

Telekominikasyon İnşaat Taah. San.Tic.Ltd.Şti’nin Şekerbank Ankara Küçükesat Şubesindeki 

hesabının internet şifresini kırarak bu hesaptan kendi adına açtırdığı hesaba havale yaparak haksız 

menfaat sağlamaktan ibaret eylemlerinin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Yasanın 525/b-

2. maddesinde öngörülen bilişim ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı Yasanın 244/4. 

maddesinde düzenlenen suçları oluşturacağı cihetle 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9/3. maddesi uyarınca buna göre uygulamalı karşılaştırma 

yapılması gerektiği gözetilmeden, 765 sayılı Yasanın 525/b-2. maddesi ile eylemin karar tarihinde 

yürürlükte bulunan 5237 sayılı Yasanın 158/1-f maddesine uyduğunu kabulle her ikisinin 

hükümlerinin karşılaştırılarak yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,isabetsizliklerinden oy 

çokluğuyla bozulmasına karar verilmiş, Daire Üyeleri Sedat Bakıcı ve Saniye Tarhan; “İncelenen 

dosyada, sayın çoğunlukla aramızdaki görüş farklılığı, 23.03.2005 günü işlenen ve suç tarihinde 

yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 525/b-2. maddesine uygun bulunan eylemin, suç tarihinden 

sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda uygun bulunduğu suç ve yasa maddesinin 

belirlenmesine ilişkindir. 

Bilişim suçları, öğretide ve uygulamada öncelikle; 

a) Doğrudan bilişim suçu (gerçek bilişim suçları) 

b) Dolayısıyla bilişim suçu (bilişim bağlantılı suçlar) biçiminde tasnife tabi tutulmuştur. Türk Ceza 

Kanununda da bu sistem kabul edilmiştir. Şöyleki: 

Bilişim sisteminden amaç, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işleme tabi tutma 

olanağını veren manyetik sistemlerdir. Bilişim alanı ise, bilgileri depo ettikten sonra bunları otomatik 

olarak işleme tabi tutan sistemlerden oluşan alanlardır. Ceza Yasasının 2. Kitap, 3.Kısım, 10. 

Bölümünde ‘Bilişim Alanında Suçlar’ başlığında 243. mad¬dede ‘Bilişim Sistemine Girme’, 
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244.maddede ‘Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme’ 245. maddede ‘Banka 

veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması’ düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla bilişim suçları ise, klasik suçların bilişim sistemlerinden yararlanılarak işlenmesi olup bu 

suçların nitelikli şekli olarak o suçla ilgili bölümlerde yer almaktadır. TCK.nun 112, 113, 125, 132, 

133, 134, 135, 136, 138, 142/2-e, 158/1-f, 213-218, 226, 228 vs maddelerinde yazılı suçların bilişim 

sistemleri kullanılarak işlenmesi mümkündür. Bu suçlardan davayı ilgilendiren ve sanığın eylemine 

uygun bulunan suç, TCK.nun 142/2-e maddesinde öngörülen ‘bilişim sistemlerinin kullanılması 

suretiyle hırsızlık’ suçu olup bu suç üzerinde durulacaktır. 

TCK.nun 244.maddesinin bir ve ikinci fıkralarında klasik mala zarar verme suçunun özel bir şekli 

düzenlenmiş 3. fıkrada nitelikli haline, 4. fıkrada ise haksız çıkar sağlanmasına yer verilmiştir. Bilişim 

sistemlerinin veya verilerin zarar görmesi halinde, kişinin malvarlığında bir azalma meydana geleceği 

gibi toplumun, bilişim sistemlerinin işleyişine olan güvenleri ve ekonomik düzenin sağlıklı işleyişi 

etkilendiği, bilişim sistemlerinin zarar görmeden işler durumda bulunmasında toplumsal yarar olduğu 

için yasanın ‘topluma karşı işlenen suçlar’ kısmına alınmıştır. Maddede yazılı suçun oluşması için, 

bir bilişim sisteminin işleyişine yönelik engelleyici ve zarar verici fiiller bulunmalıdır. Diğer bir 

anlatımla bilişim sistemine yapılan müdahalelerle sistemin; veri işleme fonksiyonunu yerine getirmesi 

engellenmeli, fonksiyonunu tamamen veya kısmen kaybetmeli veya verilere zarar verilmelidir. 

Maddenin 4. fıkrasında kabul edilen bilişim sistemi aracılığıyla haksız yarar sağlama suçu, bileşik 

suç olup 1 ve 2. fıkrada yazılı suçların işlenerek bir çıkar sağlanması halinde gerçekleşecektir. Yani 

failin, bilişim sisteminin işleyişini engellemesi, bozması verileri yok etmesi, değiştirmesi, bozması, 

erişilmez kılınması, sisteme veri yerleştirip veya mevcut verileri başka yere göndermesi sonucu 

kendisine ya da bir başkasına haksız çıkar sağlaması hallerinde bu suç oluşacaktır. 

Ayrıcı maddede ‘başka bir suçu oluşturmaması halinde’ denilerek ‘tali norm’ niteliğinde bir 

düzenleme yapılmıştır. Yani bilişim sistemleri aracılığıyla bir çıkar sağlandığında öncelikle bilişim 

sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle 

dolandırıcılık, zimmet gibi asli (birinci derecede) olan önce uygulanması gereken bir başka suçun 

oluşup oluşmadığı tartışılmalı eylem başka bir suçu oluşturmamışsa o zaman TCK.nun 244/4. 

maddesi irdelenmelidir. Temyiz davasına konu olan olayda sanık, bilişim sistemine zarar verme veya 

verileri yok etme, bozma, erişilmez kılma amacıyla hareket etmemektedir. Hedefi bilişim sistemi 

olmayıp, amacı bilişim sistemini kullanarak şikayetçinin bankadaki parasını çalmak, ele geçirmektir. 

Tamamıyla malvarlığına yöneliktir. Bu amaçla yani şikayetçinin parasına ulaşmak için bankanın 

sistemine girmiş, banka sistemi ve verilere yönelik bir eylemde bulunmamış, hesaptaki parayı kendi 

hesabına havale etmiştir. Hırsızlık suçu bilişim sisteminden yararlanılarak işlenmiş olup dolaylı 

bilişim suçu mevcuttur ve sanığın eylemi tali norm niteliğinde bulunan 244/4. maddesindeki suça 

uygun olmayıp daha ağır cezayı gerektiren 142/2-e maddesindeki suça uygun bulunmaktadır. 

Yüksek Yargıtay 6.Ceza Dairesinin görüşü de bu doğrultudadır. Öte yandan, eylemin 765 sayılı 

Ceza Yasası döneminde 525/b-2 maddesine uygun bulunması yeni yasada bu suçun karşılığı olan 

244/4. maddenin uygulanmasını gerektirmemektedir. Çünkü 765 sayılı Yasada 525/b maddesi asli 

norm olarak düzenlenmiştir ve 765 sayılı Yasada ‘bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık’ 

suçuna yer verilmemiştir. Hırsızlık bölümünde düzenleme bulunmadığı için 525/b maddesinin 

uygulanması zorunlu olup yasaya uygundur. Nitekim 5237 sayılı Yasada bazı suçlar, 765 sayılı Ceza 

Yasasından farklı düzenlenmiştir. Bina dahilinde hırsızlık suçu, bileşik suç olmaktan çıkarılmış, iki 

ayrı suçun oluşacağı kabul edilmiştir. Kendiliğinden hak alma, kavga, kavgada silah gösterme, 

ticarete hile karıştırma, karşılıksız yararlanma suçları da 765 sayılı Türk Ceza Kanununda olduğu 

gibi düzenlenmemiştir. Bu itibarla sanığın eylemi 765 sayılı TCK.nun 525/b-2. maddesine uygun 

bulunsa bile, bu suçun karşılığı olan 5237 sayılı Yasanın 244/4. maddesinin düzenleniş biçimi , 
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sistem ve verilere zarar verme amacı olmayıp paranın alınarak suçun mal varlığına karşı işlenmesi 

ve 525/b maddesinde olmayıp fıkrada yer alan ‘başka bir suçu oluşturması’ unsurunun 

gerçekleş¬memesi nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 244/4. maddesiyle hüküm kurulması mümkün 

değildir. Sanığın eylemi TCK.nun 142/2-e maddesinde yazılı bilişim sistemlerinin kullanılması 

suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğu ve karşılaştırmanın bu maddeyle yapılması gerektiğinden 

çoğunluk görüşüne katılmıyoruz” gerekçeleriyle karşı oy kullanmışlardır.     

TÜRK MİLLETİ ADINA 

CEZA GENEL KURULU KARARI 

Sanık Volkan Erayabakan ile firari Saim Türk’ün birlikte hareket ederek, daha önceden haksız bir 

şekilde ele geçirdikleri katılan firmanın internet bankacılık şifresini kullanmak suretiyle, katılanın 

Şekerbank Ankara Küçükesat Şubesindeki hesabından 10.750 YTL'yı internet kanalı ile Şekerbank-

İstanbul Zeytinburnu Şubesinde sanık Volkan adına açtırdıkları hesaba havale ettikleri ve aynı gün 

banka şubesinden çektikleri olayda, Sanığın eyleminin, 765 sayılı TCY’nın ikinci kitap, onbirinci 

babta düzenlenen bilişim alanında suçlar bölümünün 525/b-2 maddesinde düzenlenen suçu 

oluşturduğu yönünde herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Yargıtay Ceza Genel Kurulunca 

çözümü gereken uyuşmazlık, sanığın 765 sayılı TCY'nın 525/b-2 maddesine uyan eyleminin, suç 

tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY'nın 244/4 maddesine mi, yoksa 142/2-e maddesine 

mi, uyan suçu oluşturduğuna ilişkindir. 5237 sayılı TCY’nın kişilere karşı suçların düzenlendiği, ikinci 

kitap, ikinci kısım, onuncu bölümünde yer alan malvarlığına karşı suçlar bölümünde bulunan hırsızlık 

suçunun temel şekli 5237 sayılı TCY’nın 141. maddesinde; zilyedinin rızası olmadan başkasına ait 

taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak 

şeklinde düzenlenmiş, aynı Yasanın 142. maddenin 2. fıkrasının (e) bendinde de; suçun, bilişim 

sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi nitelikli hal olarak yaptırıma bağlanmıştır.  

“Bilişim alanında suçlar” ise topluma karşı suçların düzenlendiği ikinci kitap, üçüncü kısım, onuncu 

bölümde düzenlenmiştir. 5237 sayılı TCY’nın; 

243. maddesinde bilişim sistemlerine izinsiz girilmesi,  

244. maddesinde de sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 

244. maddenin birinci fıkrasında, bir bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma,  

244. maddenin ikinci fıkrasında,  bilişim sistemin¬deki verileri bozma, yok etme, değiştirme veya 

erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, var olan verileri başka yere gönderme, 

Fiilleri suç olarak düzenlenirken,  

244. maddenin dördüncü fıkrasında, bu fiillerin gerçekleştirilmesi suretiyle kişinin haksız çıkar 

sağlaması eyleminin, başka bir suçu oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin 

güne kadar adlî para cezasını gerektiren bir suç olarak cezalandırılacağı yaptırıma bağlanmıştır. 

Ayrıca; 

244. maddesinin üçüncü fıkrasında, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen eylemlerin bir banka veya 

kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde gerçekleştirilmesi 

halinde, verilecek cezanın yarı oranında artırılacağına, 

245. maddesinde  “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması eylemlerine”,  

246. maddesinde ise bilişim suçları nedeniyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler 

hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunmasına,İlişkin hususlar düzenlenmiştir. 
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Uyuşmazlığın sağlıklı bir şekilde çözümlenmesi için öncelikle “bilişim sistemi” ve “veri” kavramları 

üzerinde durmak gerekmektedir. 

5237 sayılı TCY’nın 142. maddesinin gerekçesinde, bilişim sisteminin tanımı yapılmayarak, hırsızlık 

suçunun bilişim sistemle¬rinin kullanılması suretiyle işlenmesinin, daha ağır ceza ile cezalandırmayı 

gerektiren nitelikli bir unsur olduğunun belirtilmesi ile yetinilirken; bilişim sistemi 243. madde 

gerekçesinde “verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı 

veren manyetik sistemlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı gerekçede, sistem içindeki bütün soyut 

unsurların veri terimi kapsamında olduğu da dile getirilmiştir.   

Veri, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinin 1. maddesinde “bir bilgisayar sisteminin belli bir işlevi 

yerine getirmesini sağlayan yazılımlar da dahil olmak üzere, bir bilgisayar sisteminde işlenmeye 

uygun nitelikteki her türlü bilgiyi ifade eder”, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 

tanımlar başlıklı 2. maddesinde ise “bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri” 

ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.Bilişim alanında suçlar bölümünde yer alan 243 ve 244. maddeler 

ile bilişim sistemi ve sistemin işleyişine yönelik saldırıların önlenmesi amaçlanmış olup, sistemin 

soyut unsurlarına karşı işlenen zarar verici fiiller yaptırım altına alınmıştır. 244. maddenin 4. 

fıkrasında yer alan; “Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin 

veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde…” 

biçimdeki ifadeden bu fıkradaki düzenlemenin tali norm niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Buna 

göre, bilişim sistemleri aracılığıyla haksız çıkar sağlanmış olması halinde öncelikle Yasada 

düzenlenmiş olan bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların oluşup 

oluşmadığı değerlendirilmeli, şayet gerçekleştirilen eylem bu suçlardan hiçbirisinin tanımına uygun 

değilse, o zaman 244. maddenin 4. fıkrası hükmü uyarınca uygulama yapılmalıdır.  

Uyuşmazlık konusu, Yargıtay Ceza Daireleri arasında farklı yorumlanmış olup; Yargıtay 11. Ceza 

Dairesinin 22.01.2008 gün ve 8423-117, 28.02.2008 gün ve 22-1141, 28.02.2008 gün ve 23-1160, 

26.09.2007 gün ve 5875-7637 sayılı kararlarında, eylemin 5237 sayılı TCY’nın 244/4. maddesinde 

düzenlenen suçu oluşturduğu kabul edilmiş iken, 

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 02.06.2008 gün ve 555-12249 sayılı kararında ise benzer eylemin, 5237 

sayılı TCY’nın 142/2-e maddesinde düzenlenen nitelikli hırsızlık suçunu meydana getirdiği kabul 

edilmiştir. ........ 

Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde;   

Sanık Volkan'ın; firari Saim Türk ile birlikte hareket ederek, daha önceden haksız bir şekilde ele 

geçirdikleri katılan firmanın internet bankacılık şifresini kullanmak suretiyle, katılanın Şekerbank 

Ankara Küçükesat Şubesindeki hesabından 10.750 YTL'yı Şekerbank-İstanbul Zeytinburnu 

Şubesinde sanık Volkan adına açtırdıkları hesaba havale edip, aynı gün banka şubesinden çekmek 

şeklinde gerçekleştirdiği eylemdeki kastı, katılan firmanın banka hesabında bulunan, taşınır 

nitelikteki parayı bilişim sistemini kullanmak suretiyle kendi banka hesaplarına geçirmeye, katılanın 

rızasına aykırı olarak malvarlığında azalmaya neden olmaya; başka bir anlatımla varolan veriyi 

başka bir yere göndermekten ziyade, bu verinin temsil ettiği parayı alarak mal edinmeye yöneliktir. 

Kaldı ki sanığın katılanın internet bankacılık hesabında bulunan parasına ulaşmak için bilişim 

sistemlerini araç olarak kullanmaktan başka alternatifi de yoktur. Dolayısıyla olayımızda, 5237 sayılı 

TCY'nın 142/2-e maddesinde düzenlenmiş bulunan “bilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık” 

suçunun gerçekleştiği kabul edilmelidir. Şu halde, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCY’nın 142/2-e 

maddesindeki nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğunun kabul edilmesi karşısında; 244. maddenin 4. 

fıkrası uyarınca uygulama yapma olanağı da bulunmamaktadır.’’ 
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 ''Yargıtay 12 Ceza Dairesinin Esas No:2014/10843, Karar No:2014/26243 Özel hayatın 

gizliliğini ihlal ve sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarından temyiz 

itirazlarının incelenmesine gelince; Dosya kapsamı, mağdur ve müştekilerin aşamalardaki tutarlı 

anlatımları ve internet sayfa görüntülerine göre; sanığın, eski kız arkadaşı olan mağdur Gizem  

adına internette facebook sosyal paylaşım sitesinde hesap açarak, kendisinde bulunan mağdurun 

özel fotoğraflarını yayımladığı, ayrıca, mağdurun daha önce kendisine verdiği e-posta adresi ve 

şifresi ile mağdurun kullandığı facebook hesabı için yeni şifre oluşturarak hesabına girdiği, 

kendisinde bulunan mağdurun fotoğraflarını hesaba koyduktan sonra e-posta adresi ve facebook 

hesabının şifrelerini değiştirerek mağdurun hesaplara erişimine engel olduğu anlaşılmakla,  

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma 

sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık 

müdafiinin, sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;  

1- Sanığın, mağdur Gizem'in, e-posta adresi ve şifresi ile facebook hesabı için yeni şifre oluşturarak 

hesabına girmesi, hesaba fotoğraf yerleştirdikten sonra e-posta adresi ve facebook hesabının 

şifrelerini değiştirerek mağdurun hesaplara erişimine engel olması biçimindeki eyleminin, TCK'nın 

244/2. maddesine uygun bulunduğu gözetilmeden, olayda uygulama yeri bulunmayan aynı Kanunun 

244/1. maddesi uyarınca hüküm kurulması, Kanuna aykırı'' 

 ''Yargıtay 12 Ceza Dairesinin Esas No: 2014/18179,Karar no: 2015/564,  Oluşa ve kabule 

göre; sanık Kürşat'ın, resmi nikahlı eşi olması nedeniyle daha önce bildiği katılan Evrim'e ait 

facebook hesabının şifresini, katılanla aralarındaki boşanma davasının devam ettiği ve fiilen ayrı 

yaşadıkları dönemde, hakkı bulunmadığı halde kullanmak suretiyle bilişim sistemindeki katılana özel 

kısma girdiği ve buraya kendisine ait resmi koyacak kadar süreyle hukuka aykırı olarak sistemde 

kalmaya devam edip, katılana ait facebook hesabının şifresini değiştirerek, katılanın sistemdeki 

kendisine ait kısma erişimini engellediği olayda, Sanığın sübut bulan eyleminin TCK'nın 244/2. 

maddesinde düzenlenen sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu 

oluşturduğuna dair yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden,'' 

 ''Yargıtay 11 Ceza Dairesinin Esas No:: 2012/1223 Karar No: 2013/8738 5237 sayılı 

TCK'nun 244. maddesinin 1. fıkrasında “bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi ve sistemin 

bozulması” fiilleri suç olarak düzenlenmek suretiyle Avrupa Siber Sözleşmesi'ne paralellik sağlamak 

amacıyla, bilişim sisteminin işleyişinin “engellenmesi veya bozulması” bir yarar sağlama koşuluna 

bağlanmaksızın bağımsız suç olarak düzenlenmiştir. Sistemin işleyişinin “engellenmesi” ibaresi ile 

bilişim sisteminin verimli çalışmasının önlenmesi, icra ettiği faaliyet ve sahip olduğu kapasitesinin 

müdahale ile sınırlandırılması, yavaşlatılması ya da tamamen kilitlenme noktasına getirilmesi, 

sistemin “bozulması” tabiri ile bilişim sistemine dahil olan mekanik parçanın veya bir yazılım 

programının yapması gereken işlevi yapamayacak hale getirilmesi ile birlikte sistemin engellenmesi 

halinin en üst noktası olan durma noktasından daha ileri olarak sistemin çökertilmesi, zarara 

uğratılması, işlemez hale getirilmesi veya fiziki olarak da zarar verilmesi anlaşılmalıdır. Madde 

gerekçesinde de belirtildiği üzere madde ile bilişim sistemlerine yöneltilen ızrar fiilleri seçimlik 

hareketli özel bir suç haline getirilmiş olup, bilişim sisteminin fiziki varlığı ve işlemesini sağlayan 

bütün diğer unsurları, söz konusu suçun konusunu oluşturmaktadır. 

 Somut olayda ise; sanığın, Vakıfbank'a ait ATM'de tertibat aldıktan sonra kart yuvasına kağıt 

parçaları yerleştirerek kurduğu düzenek sayesinde, mağdurun kartının sıkışmasını sağladıktan sonra 

yardım bahanesiyle yaklaşıp, kartın şifresini öğrenmeye çalıştığı, mağdurun durumdan 

şüphelenmesi üzerine sanığı oyalamak amacıyla yanlış sayılar girerek şifresini giriyormuş gibi 

yaptığı, bir süre sonra olay yerinden polis ekibinin geçtiğini görüp, “burada hırsız var” diye bağırarak 

sanığı yakalatmaya çalıştığı esnada  sanığın olay yerinden kaçtığı, mağdurun sanığın kaçtığı yönü 
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polislere tarif etmek için kısa süreliğine ATM'den uzaklaştığı, geri geldiğinde kartının cihazda 

olmadığını fark ettiği, takip üzerine yakalanan sanığın üzerinden mağdura ait kartın ele geçmediği,  

kartın sıkışmasını sağlamak için yerleştirilen aparatın takılı olduğu süre boyunca bilişim sisteminin 

bir parçası olan ATM'nin  kullanılamaması karşısında; gerçeğin ve suç niteliğinin kuşkuya yer 

vermeyecek şekilde belirlenebilmesi ve ATM üzerinde gerçekleştirdiği hareketlerinin ayrıntılı olarak 

tespiti  bu hareketin bir bilişim sisteminin parçası olan ATM'nin kısa süreliğine de olsa çalışmasına 

engel teşkil edip etmediği, bağlı bulunduğu bilişim sistemine (sistemin “engellenmesi veya bozulması 

gibi") bir zarar verip vermediği hususları ilgili banka şubesinden sorulup, bu hususta gerektiğinde 

bilirkişi raporu da alınarak, cihazın ait olduğu banka davadan haberdar edildikten sonra, sanığın 

eyleminin "bilişim sistemini engelleme veya bozmak"  suçunu oluşturup oluşturmadığı karar yerinde 

tartışılarak sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik 

soruşturma ve suç vasfında yanılgı sonucu yazılı şekilde “banka veya bilişim sistemi kullanılarak 

dolandırıcılığa teşebbüs” suçunu oluşturacağının kabulüyle yazılı şekilde hüküm kurulması,'' 

 ''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No:2014/15404, Karar No:2014/23560,Sanık hakkında 

katılan Ramazan Canural'a yönelik sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve 

hakaret suçu ile katılan Erdoğan Taş'a yönelik tehdit suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz 

incelemesinde; Sanığın katılan Ramazan Canural'a ait e-posta adresinin ve bu adrese tanımlı 

facebook hesabının güvenlik şifresini kullanıp şifre değişikliği yaparak katılanın elektronik posta 

adresine ve bu adrese tanımlı facebook hesabına kendi şifresi ile girişini engellemesi şeklinde sübut 

bulan eyleminin, TCK.nun 244/2. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden, TCK.nun 

244/1. maddesinden hüküm kurulması,'' 

 ''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No: 2013/1791 ,Karar No: 2014/4946 Oluşa, katılanın 

aşamalardaki anlatımlarına, sanığın babası adına kayıtlı telefona bağlı internet hesabından katılana 

ait elektronik posta hesabına girildiğine ilişkin Microsoft şirketinden gelen yazı yanıtlarına, Türk 

Telekom Müdürlüğünün yazılarına, katılanın şikayeti sırasında ibraz ettiği ekran çıktılarına ve tüm 

dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta ve facebook hesaplarının şifresini ele geçirerek 

bu adreslere giren, facebook hesabındaki özel fotoğraflarını alarak ve şifreyi değiştirmek suretiyle 

katılanın anılan hesaplara erişimini engelleyen, daha sonra oluşturduğu Ayşe Hekim isimli hesaba 

katılanın fotoğraflarını koyarak ''Bandırma o...su Gizem A...'ı tanıyanlar  buraya''''Bandırma'nın o..nu 

iyi tanıyın'' şeklinde yazılar yazan sanığın, eylemine uyan TCK.nun 244/2 ve 125/2. madde 

yollamasıyla 125/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı 

gerekçeyle beraat hükümleri kurulması,'' 

  ''Yargıtay 23 Ceza Dairesinin Esas No: 2015/20254 Karar No: 2016/135 Sanığın şikayetçi 

Şule Durmazer'in e-posta hesabının şifresini kırıp bu hesapla bağlantılı olan facebook hesabına 

erişip arkadaş listesinde olan katılana mesaj göndererek hesap numarasına para göndermesini 

istediği, katılanın şikayetçiye telefon etmesi üzerine hesabın ele geçirildiğinin anlaşıldığı, sanığın bu 

suretle atılı dolandırıcılık suçuna teşebbüs ve bilişim siteminin işleyişini engelleme veya bozma 

suçlarını işlediğinin iddia ve kabul olunması karşısında, eylemin temas ettiği TCK'nın 158/1-f 

maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık  

suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine ait 

olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm 

kurulması, Bozmayı gerektirmiş,"(Şuleye yönelik eylem 244/2 katılana yönelik eylem 158/1-f) 

  ''Yargıtay 11 Ceza Dairesinin Esas No:2013/10595 Karar No: 2015/31550 Sanık Orhan 

Şimşek'in eşine ait olan ve vekaleten işlemleri yürüttüğü Orlif oto lif imalatı ve tamiratı isimli işyerinde 

hiç çalışmayan Mahmut Özen, Salim İnan ve Cevdet Karaaslan'ı işyerinde çalışıyormuş gibi 

gösterilmesine yönelik mali müşavir sanık Apdullah Şen'e, Abdullah'ın da çalışanı Cansu Toker'e 
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verdiği talimat ile adı geçen şahıslar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumuna e- bildirge ile şifre ve imza 

kullanılarak sigorta işe giriş bildirgesi düzenledikleri iddiası ile açılan davada,  e-bildirge, imza ve 

şifre ile bilgisayar ortamında işe giriş bildirgelerinin verilmesi eyleminde, sahte oluşturulmuş maddi 

varlığı haiz, somut bir belge olmadığı, eylemin bu hali ile TCK'nun 244. maddesi 2. fıkrasında yazılı 

sisteme veri yerleştirme suçunu oluşturduğu,  sigortalı gösterilen kişilerin aynı tarihlerde başka bir iş 

yerinde çalışıp çalışmadığı, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde herhangi bir zararın bulunup 

bulunmadığı hususları araştırılıp, sigortalı gösterilen kişilerin de dinlenilmesi gerektiği gözetilmeden 

suç vasfında yanılgı ile eksik araştırma ve incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi; Yasaya aykırı," 

  ''Yargıtay 11 Ceza Dairesinin Esas No: 2013/19283 Karar No: 2015/29214 Yapılan 

duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun 

şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin  yerinde 

görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;  

   1-5237 sayılı TCK'nun 204/2. maddesinde düzenlenen “Kamu görevlisinin resmi belgede 

sahteciliği” suçunun oluşması için sahte resmi belgeyi düzenleyen kamu görevlisinin  belgeyi 

düzenlemeye yetkili olması, görevi sırasında ve kanuni yetkisine dayanarak bir belgeyi sahte olarak 

düzenlemesi ve düzenlenen belge ile kamu görevlisinin  görevi arasında nedensellik bağının 

bulunması gerekir. Somut olayda ise suç tarihinde Çiğlitepe İlköğretim Okulunda İngilizce ve Bilişim 

Teknolojileri Formatör Öğretmeni olarak görev yapan sanığın, kendisine verilen e-okul şifresi ile 

sadece kendi girdiği derslere ilişkin elektronik ortamda kayıtlı olan not giriş ekranını görerek not girişi 

yapmakla görevli ve yetkili olduğu halde,kendisinde bulunmaması gereken e-okul idareci şifresi ile 

evinde bulunan bilgisayarı kullanarak başkaca öğretmelerin görevli ve yetkili olduğu Türkçe, 

Matematik ile İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine ilişkin not giriş ekranlarına girerek, öğrencisi 

Ömür El'in, anılan ders notlarını yükselttiğinin anlaşılması karşısında; sanığın sübut bulan eyleminin 

TCK'nun 244/2. madde ve fıkrasında öngörülen "bilişim sistemindeki verileri değiştirme" suçunu 

oluşturacağı gözetilmeden suç vasfının belirlenmesinde hataya düşülmesi, 

Kabule göre de;  

      2- “Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçunu işlediği kabul edilen sanık hakkında  

hakkında  4483 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca soruşturma izni alınması gerektiği 

gözetilmeden, genel hükümlere göre açılan davaya devam olunarak yazılı şekilde karar verilmesi," 

 ''Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Esas No:  2012/635 Karar No: 2013/10555 Sanığın, eczacı 

olan şikayetçiye SGK tarafından verilen online işlem şifresini kullanarak kamu kurumu niteliğindeki 

SGK'ya ait bilişim sisteminde kayıtlı bazı hastalara ait kayıtları slip bir kısım hastalara ise katılanın 

eczanesinden ilaç verilmemesine rağmen verilmiş gibi yeni kayıtlar oluşturduğunun iddia ve kabul 

edilmesi karşısında; sanığın eylemini kamu kurumuna ait bilişim sistemi üzerinde gerçekleştirmesi 

nedeniyle TCK'nun 244/3. maddesi uyarınca hükmolunan cezasında artırım yapılması gerektiğinin 

gözetilmemesi, 

 ''Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Esas No: 2015/14782 Karar No: 2016/4928 "Bilişim 

sistemine girmek", bir bilişim sisteminde bulunan verilerin bir kısmına veya tamamına, fiziken ya da 

uzaktan başka bir cihaz yoluyla erişilmesidir.   

 Suçun, başkasına ait bilgisayarın açılarak içindeki verilerin görülmesi biçiminde olabileceği 

gibi bir ağ aracılığıyla bilişim sisteminde oturum açılması yoluyla da işlenebilir. 

    Veri, bir bilgisayar sisteminin belli bir işlevi yerine getirmesini sağlayan yazılımlarda dahil 

olmak üzere, bir bilgisayar sisteminde işlenmeye uygun nitelikteki her türlü bilgiyi ifade eder. (Sanal 

Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi madde 1, TBMM onay tarihi: 22.04.2014)  
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 TCK.nun 244. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında klasik mala zarar verme suçunun özel bir 

şekli düzenlenmiş 3. fıkrada nitelikli haline, 4. fıkrada ise haksız çıkar sağlanmasına yer verilmiştir. 

Maddede yazılı suçun oluşması için, bir bilişim sisteminin işleyişine yönelik engelleyici ve zarar  

verici fiiller bulunmalıdır. Diğer bir anlatımla bilişim sistemine yapılan müdahalelerle sistemin; veri 

işleme fonksiyonu yerine getirmesi engellenmeli, fonksiyonunu tamamen veya kısmen kaybetmeli 

veya verilere zarar verilmelidir. 

 Maddenin 4. fıkrasında kabul edilen bilişim sistemi aracılığıyla haksız yarar sağlama suçu, 

bileşik suç olup 1 ve 2. fıkrada yazılı suçların işlenerek bir çıkar sağlanması halinde 

gerçekleşecektir. Yani failin, bilişim sisteminin işleyişini engellemesi, bozması verileri yok etmesi, 

değiştirmesi, bozması, erişilmez kılınması, sisteme veri yerleştirip veya mevcut verileri başka yere 

göndermesi sonucu kendisine ya da bir başkasına haksız çıkar sağlaması hallerinde bu suç 

oluşacaktır. 

 Maddede "başka bir suçu oluşturmaması halinde" denilerek "tali norm" niteliğinde bir 

düzenleme yapılmıştır. Ancak madde gerekçesinde, bu fıkra hükmüne istinaden cezaya 

hükmedilebilmesi için, fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmaması gerekir, 

denmiştir. Bilişim sistemleri aracılığıyla bir çıkar sağlandığında öncelikle bilişim sistemlerinin 

kullanılması suretiyle hırsızlık, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 

zimmet gibi bir başka suçun oluşup oluşma- dığı tartışılmalı eylem başka bir suçu oluşturmamışsa 

TCK.nun 244/4. maddesi irdelenmelidir. 

 Bu madde anlamında haksız çıkar yalnızca maddi yararları içermeyip, herhangi bir yararın 

elde edilmesi suçun oluşması için yeterlidir. Suçun oluşabilmesi için failin sağladığı çıkarın haksız 

olduğunu bilmesi gerekir. Buradaki haksızlık suçun maddi unsurlarından çıkara ilişkin bir 

nitelendirme olduğu için kusur değil, kast kapsamındadır ve suç kasten işlenebilir. 

 Somut olayda suç tarihinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde Asayiş Şube Müdürü olarak 

görev yapan sanığın kendisine bağlı olan Aranan Şahıslar Büro Amirliğine gelerek atış eğitimine 

gitmek için bürodan ayrılmak üzere olan tanık Ender Tozçöken'in kullandığı şahıs sorgulama sistemi 

açık olan bilgisayardan, tanık anlatımları ve bir bilişim sistemi olan PolNet  kayıtlarına göre Özkan 

Kartal isimli şahsa ait silah ruhsatı almasına engel sicil kaydını saat 15:24'te  iptal ettiği, PolNet 

bilişim sistemine girilerek kaydın silinmesi sonucu Özkan Kartal isimli kişiye Bakırköy 

Kaymakamlığının 18.05.2009 tarihli olurları ile silah taşıma ruhsatı verilerek başkasına haksız bir 

çıkar sağlanması şeklindeki eylemin TCK.nun 244/2-son maddesindeki "bilişim sistemini engelleme, 

bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı biçimde hüküm 

kurulması,yasaya aykırı, 

 


