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B LG SAYAR A LARI YOLUYLA LENEN SUÇLAR
(S BER SUÇLAR)
O#uz TURHAN
Bilgisayar a lar yoluyla i lenen suçlar n Dünya’da gittikçe artmas ve
toplum hayat n olumsuz etkilemesi nedeniyle, bu suçlarla mücadele edebilmenin
yollar aranmaya ba lanm t r. Bu konuda ilk çal malar ve düzenlemeler, söz konusu
suçlardan en çok müzdarip olan geli mi ülkeler taraf ndan yap lm t r. Ülkemizde
ise bu konu biraz geç ele al nm t r. Bunun sebebi kurumsal ve ki isel bilgisayar
kullan m n n geç yayg nla mas sonucunda, siber suçlar konusunun ceza hukuku
aç s ndan büyük bir problem te kil etmemi olmas d r.
Çal man n genel olarak amac , siber suçlarla mücadele konusunda
uluslararas alanda ve Avrupa Birli inde yap lan çal malar n incelenmesi, konuyla
ilgili ülkemizde mevcut olan düzenlemelerin yeterlili inin de erlendirilmesi ve siber
suç olgusunun hukuk alan nda yaratm oldu u sorunlara çözüm önerilerinde
bulunmakt r.
Siber suçlar uluslararas boyutu da olan suçlard r. Bu suçlar i leyenler,
hukuk sistemlerindeki bo luklardan yararlanarak tutuklanma ve/veya kovu turmadan
kaçabilmektedirler. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için her ülkenin,
kendi hukuk sistemi içerisinde gerekli düzenlemeleri yaparak, bu suçlar i leyenleri
cezas z b rakmamas gerekmektedir. Ancak u da bir gerçektir ki, sadece milli
kanunlarda yap lan düzenlemeler, bu suçlarla mücadelede tek ba lar na yeterli
olamamaktad rlar. Siber suçlarla etkin bir mücadele yapabilmek için devletlerin ortak
bir bilinçle hareket etmeleri gerekmektedir. Bu sebeple, ülkemizin de üyesi oldu u
Avrupa Konseyi taraf ndan haz rlanan Siber Suç Sözle mesi’nin bir an önce kabul
edilmesi ve milli mevzuat m z n bu sözle meye uygun hale getirilmesi
gerekmektedir.
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ABSTRACT
Planning Expertise Thesis
CRIMES COMMITED BY MEANS OF COMPUTER NETWORK
(CYBER CRIMES)
O#uz TURHAN
Because of the gradual increase in the number of crimes commited by means
of computer network and their negative effects on the community life, various ways
have begun to be sought to fight such crimes. The first regulations on this matter
were made by countries which suffer the most from these crimes. However, the issue
was handled with delay in our country. The reason for the delay was that cyber
crimes were not much of a problem in terms of our criminal law since the use of
computers by corporations and individuals became widespread in our country later
than it did in those countries.
The aim of this study is to analyse the existing studies which were made by
other countries and especially by the European Union members on the issue of
fighting cyber crime; to evaluate the sufficiency of the regulations in our country on
this matter and to offer solutions to the problems caused by cyber crimes in the field
of law.
Cyber crimes also have an international dimension. People who commit these
crimes can evade being arrested and/or prosecuted because of the gaps in the law
system. Thus, in order to be able to fight cyber crimes, each country should make the
necessary regulations in its own law system and punish the ones who commit these
crimes. However, it is also a fact that regulations made only in national laws can
never be sufficient in fighting such crimes. All countries must act with a collective
consciousness to pursue an efficient fight against cyber crimes. Therefore
Convention on Cybercrime which is prepared by the Council of Europe should be
accepted as soon as possible and our national legislation should be brought into
consonance with this convention.
Key Words
Cyber Crimes, Internet Crimes, Information Technologies Crimes, Computer Crimes
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GR
Son y llardaki h zl geli imi göz önüne al nd

nda, bili im teknolojisinin

önümüzdeki y llarda önemini art rarak insan hayat nda yer almaya devam edece i
dü ünülmektedir. Hatta bili im teknolojilerindeki geli meler sanayi devrimi ile
mukayese edilmektedir.
Bili im teknolojilerinin h zl bir ekilde geli mesi ve bu teknolojilerin en
önemli uygulama alan olan )nternet’in de buna ba l olarak uygulama ve etki alan n
geni letmesi sonucunda )nternet, kendi dilini, söylemini, hukukunu ve ya am
modunu olu turmaya ba lam t r.
Her yeni teknolojide oldu u gibi, )nternet’de insanlara sa lam
faydalar n yan nda, toplumu katlanmaya mecbur b rakt
davran

oldu u

bir çok zararl eylem ve

da beraberinde getirmi tir. Kötü niyetli insanlar n varl

ve )nternet

çal ma prensiplerinin yetersizli i, siber suçlar n olu mas na ve h zla yay lmas na
sebebiyet vermi tir. Geli en bili im teknolojisi yeni suç ortamlar yaratt

için, siber

suçlar, bilinen suçlar n bilgisayar a lar ortam nda i lenmesinin yan s ra, bilgisayar
a lar na ve )nternet’e özgü yeni suçlar da kapsamaktad r. Günümüzde bilgisayar
kavram , sadece hayat m z kolayla t ran bir yenilik olmaktan ç km , suç kavram ile
birlikte an lan bir araç haline de gelmi tir.
)nternet’i ileti im, bilgi edinme ve payla m gibi iyi amaçlarla kullanan
kullan c lar n varl

na kar l k, teknolojinin yaramaz çocuklar olarak adland r lan;

intikam alma duygusu, güce sahip olma, aç gözlülük, ehvet, macera gibi geleneksel
olarak bireyleri suç i lemeye götüren nedenlerle hareket eden, sabotaj veya kaos
yaratmak amac yla çe itli sistemlerin aç klar n bularak bu sistemlere atak yapan ve
sisteme izinsiz girerek çe itli hasarlar yaratan programc lar veya bilgisayar ile
u ra an bilgisayar korsanlar n n (hackerlar n) ortaya ç kmas , bili im teknolojisinden
faydalanarak )nternet’teki yerini almak isteyen “terör örgütleri”nin faaliyetlerini bu
ortama ta mas , “h rs zl k” ve “doland r c l k” gibi suçlar n bu ortamda i lenmeye
ba lanmas , )nternet’te izinsiz yay nlanan film, müzik ve oyunlar n olu turdu u
“lisans haklar ihlalleri” eklindeki suçlar n geni lemesi, hakaret amaçl sitelerin
kurulmas ve son olarak, bilgisayar orijinli resimler yoluyla yeni müstehcenlik
1

biçimlerinin olu turulmas

ile sübyanc

olarak adland r lan kimselerin sapk n

dü üncelerini ya ama geçirmeleri sonucu “pornografi” ve “çocuk pornografisi” gibi
yasad

yay nlar n giderek artmas , )nternet’in kötü amaçla kullan labilece ini

aç kça gözler önüne sermi tir.
Bilgisayar a lar arac l

yla gerçekle tirilen suçun olu mas na sebep olan

fiillerin gerek nitelik gerek nicelik olarak artan bir öneme sahip olmas , bu konunun
üzerinde dikkatle durulmas n

gerektirmektedir. Gerçekten bilgisayar a lar

üzerinden yap lan bir yay n n ulusal s n rlar n da ötesine geçerek di er kitle ileti im
araçlar na nazaran daha geni bir çevreye ula mas sebebiyle daha etkili oldu u
görülmektedir. Böyle bir gücün kötüye kullan lmas

durumunda suç içerikli

materyallerin ayn h z ve etkiyle dünyaya yay lmas son derece ciddi ve tehlikeli bir
sonuç ç karmaktad r. Bunun sonucunda da suç i lemeye meyilli insanlar için
bilgisayar a lar çok cazip bir araç haline gelmektedir.
Yukar da belirtilen sebeplerden dolay kanun koyucular siber uzayda i lenen
suçlar n önüne geçmek ve orada i lenen suçlar

cezas z b rakmamak için

mevzuatlar nda düzenleme yapma ihtiyac duymu lard r. Bu kanuni düzenleme
çal malar nda h zl bir ekilde hareket edilmesi, ülkelerin geli mi lik düzeyleriyle
do ru orant l olmu tur. Bugün için siber uzay alan nda yap lmas gereken hukuki
düzenlemelerin, ço u ülke taraf ndan geç olsa da yap lm

olmas sevindirici bir

geli medir.
Ülkemizde bu konu biraz geç ele al nm t r. Fakat, kurumsal ve ki isel
bilgisayar kullan m n n geç yayg nla mas ndan dolay , siber suçlar konusu ceza
hukuku aç s ndan büyük bir problem te kil etmemi tir.
Çal man n genel olarak amac , ülkemizde bilgisayar a lar yoluyla i lenen
suçlar n özellikle de Dünya’da en çok kullan lan a olan )nternet’in, ceza hukuku
alan nda yaratt

sorunlar n ciddi bir ekilde çal lmamas , s n rl bir çerçevede

tart lmas ve ülkemizde )nternet’in hem teknik hem de hukuki alt yap s n n acilen
olu turulmas n n önemli hale gelmesi sebebiyle siber suç olgusunun hukuk alan nda
yaratt

sorunlar n ortaya ç kar lmas ve de erlendirmesinin yap lmas d r.
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Çal mam z genel olarak be bölümden olu maktad r. Bu çerçevede birinci
bölümde )nternet’in teknik özellikleri hakk nda genel bilgiler verilmi , bugün için
geçerli olan fonksiyonlar aç klanmaya çal lm

ve son olarak da ülkemizdeki

geli im süreci incelenmi tir.
)kinci bölümde ise siber suç olgusu, siber suçun tarihçesi ve bu suçlar n
i leni

ekilleri, siber suçlar i leyen suçlular, internet servis sa lay c lar n n cezai

sorumluluklar detayl bir ekilde incelenmi tir.
Üçüncü bölümde uluslararas organizasyonlar n siber suçlarla ilgili yapm
olduklar çal malara yer verilmi , yine kar la t rmal hukukta (Amerika Birle ik
Devletleri, Almanya, Fransa, )ngiltere, Japonya) geli mi ülkelerin siber suçlar nas l
düzenledikleri incelenmi tir.
Dördüncü bölümde, siber suçlarla mücadelede ülkelerin ba ar l olabilmeleri
için uluslararas i birli ine gidilmesinin bir mecburiyet te kil etmesi nedeniyle, bu
yönde yap lan çal malar n sonucu olarak siber suçlar düzenleyen uluslararas tek
belge olan “Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesi”nin hükümleri incelenmi tir.
Çal mam z n son bölümünde ise Türk hukukunda siber suçlar incelenmi ,
yeni ceza kanununda siber suçlarla ilgili düzenlemelere de inilmi ve eski ceza
kanunu ile yeni ceza kanununun bu suçlar bak m ndan mukayesesi yap lm t r.
Sonuç ve öneriler bölümünde ise bütün bu inceleme ve analizlerin

nda

yap lmas gereken düzenlemeler, al nmas gereken tedbirler ve uygulanmas gereken
programlar sunulmu tur.
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1. B LG SAYAR A LARI VE
TAR HÇES – UNSURLARI -

NTERNET KAVRAMI –

NTERNET’ N

LEVLER

1.1. Bilgisayar a#lar" kavram"
Teknolojinin h zl bir

ekilde geli mesiyle bilgi payla m önemli hale

gelmi tir. Bunun sonucunda, ki isel bilgisayarlar n, di er bilgisayarlarla ba lant
sa layarak kendi aralar nda haberle melerine ve bilgi al

veri inde bulunmalar na

ihtiyaç duyulmas üzerine, bilgisayarlar n birbirine ba lanmas sa lanm

ve buna

bilgisayar a lar denmi tir.
Bir bilgisayar a nda en az iki bilgisayar yer al r. Bu bilgisayarlar yan yana
duran iki bilgisayar olabilece i gibi, tüm dünyaya yay lm

binlerce bilgisayar da

olabilir. Bilgisayarlar aras nda genellikle kablo ile ba lant sa lan rken, kablo
ba lant s n n mümkün olmad

durumlarda mikro dalgalar ve uydular arac l

yla da

a içindeki ileti im kurulabilir1.
Bilgisayar a lar n n ilk uygulamalar 1960’l y llar n sonlar nda ba lam
olmas na ra men yerel bilgisayar a lar n n yayg nla mas n n 1980’li y llarda
gerçekle mesi ve yine ki isel bilgisayarlar n bu y llarda ço almas , bilgisayar ve
ileti im teknolojilerinde önemli geli meler kaydedilmesi, bilgisayar a lar n n daha
yararl olmas n sa lam t r.
Bilgisayar a , birbirine ba l birden çok ba ms z bilgisayar anlam na gelir.
)ki bilgisayar n birbirinin kaynaklar n (diskini ya da diskinde yer alan bilgilerini)
payla abilmesi ve birbiriyle konu abilmesi onlar n birbirine ba l oldu unu gösterir.
Bilgisayar a lar genel olarak üç grupta incelenebilir. Bunlardan birincisi, iki
bilgisayardan bir kampüs büyüklü üne kadar olan bilgisayar a lar n kapsayan
a lard r. Bu a lara “Yerel Bilgisayar A lar ” (LAN, Local Area Networks) ad
verilir.

1

Tuncel, Mustafa, Ki isel web sayfas . 16 ARALIK 2004. 14 OCAK 2005.
http://www.mtuncel.com/bilgisayaraglari.htm
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Yerel a içinde bilgisayarlar, yaz c lar, çiziciler, cd-rom sürücüleri ve di er
çevre birimleri yer alabilir. LAN, bilgisayar kullan c lar na; uygulamalara ve
cihazlara ula m, ba l kullan c lar aras nda dosya de i imi, elektronik posta ve di er
uygulamalar yoluyla haberle me gibi çe itli avantajlar sa larlar.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir konuda, )ntranet ve LAN’ n
birbirlerinden ayr tutulamayan iki kavram oldu udur. E er bir LAN irket içinde
kurulmu sa ve irket personelinin kullan m na aç k ise “intranet” ad n al r.
LAN; yaz c , cd-rom gibi pahal donan mlar, uygulama programlar ve daha
önemlisi kullan c lar n i lerini yapmalar için gerekli bilgi gibi hayati kaynaklar n
elektronik olarak payla m na olanak sa lad

için k sa sürede popüler hale

gelmi tir.
)kinci bilgisayar a na ise “Geni Alan Bilgisayar A lar ” (WAN, Wide Area
Network) ad verilmi tir. Bu a lar, bir ülke ya da Dünya çap nda yüzlerce veya
binlerce kilometre mesafe aras nda ileti imi sa layan a lard r. WAN, co rafi olarak
birbirinden uzak yerlerdeki ( ehirleraras /ülkeleraras ) bilgisayar sistemlerinin veya
yerel bilgisayar a lar n n birbirlerine ba lanmas yla olu turulur. Genellikle kablo ya
da uydular arac l

ile uzak yerle imlerle ileti imin kurulabildi i bu a larda çok

say da i istasyonu kullan l r. WAN üzerinde on binlerce kullan c ve bilgisayar
çal abilir.
Son bilgisayar a na verilen isim ise “;ehirsel Bilgisayar A lar ”d r. (MAN,
Metropolitan Area Network) Bu a lar, LAN’ n kapsad
WAN’ n kapsad

ndan daha dar mesafeler aras

alandan daha geni , fakat
ileti imi sa layan a lard r.

Genellikle ehiriçi bilgisayar sistemlerinin birbirleriyle ba lanmas yla olu turulur.
Bilgisayar a lar n n temel amac , a

içindeki kullan c lar aras nda ileti imi

sa lamakt r. Bilgisayar a lar kullan c lar na birçok olanak da sunar; kullan c lar
bilgisayar a lar na girerek, yeni yaz l mlar elde edebilirler. Yine bilgisayar destekli
e itimde ya da üniversiteler aras bilgi al veri lerinde bilgisayar a lar çok etkin bir
e itim ortam sa lar. Di er bir olanak da uzak veri tabanlar na eri imdir. Bir
bilgisayar kullan c s kendi bilgisayar ndan uzak veri tabanlar na girerek kendisine
bir uçak bileti alabilece i gibi sermaye piyasas hakk nda da bilgi sahibi olabilir.
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1.2. nternet'in Tan"m"
“)nternational” ve “network” kelimelerinin birle tirilmesinden türetilen
)nternet2, “A lar n a ” olarak da ifade edilmekte olup, bunun d nda da birçok
tan m yap lm t r. A a da bunlardan bir kaç belirtilmi tir.
“)nternet,

dünya

üzerindeki

milyonlarca

bilgisayar n

birbirlerine

ba lanmalar ile olu an global bir bilgisayar a n ifade etmektedir3.”
“)nternet, birden fazla haberle me a n n birlikte meydana getirdikleri; metin,
resim, müzik, grafik vb. dosyalar ile bilgisayar programlar n n k saca tüm insanl k
bilgisinin payla ld

ve kar l kl olarak iletildi i, bilgisayarlar aras nda kurulmu

bir a d r4.”
“)nternet, Dünya üzerinde bulunan bili im a lar n n ve bilgisayarlar n
birbirleri ile ba lant land r larak belli esaslar dahilinde, kendine özgü bir dille
ileti imlerinin sa land r lmas d r5.”
ABD Yüksek Mahkemesi vermi oldu u bir kararda )nternet’i; “)nternet
birbirleri ile ba l bulunan bilgisayarlardan olu an uluslararas a d r. ...)nternet,
bireylerin Dünya çap nda haberle mesi için tamamen yeni ve benzeri olmayan bir
ortamd r.” eklinde ifade etmi tir6.
Tüm yukar daki tan mlar dikkate al narak )nternet’i, dünyadaki milyonlarca
bilgisayar n (ki bu bilgisayarlar evde, okulda, üniversitede, devlet dairesinde veya
özel sektörde olabilir) birbirine ba lanmas yla, bilginin bir bilgisayardan di erine,
günün 24 saatinin istenilen her an nda gönderilebildi i, herkese aç k bir ileti im a
olarak tan mlamak mümkündür.
1.3. nternet’in tarihçesi
)nternet gibi bir sistemin olu turulabilece i fikrini ilk ortaya atan ki i
kimsenin beklemedi i bir alanda uzman olan psikolog Joseph Carl Rebnett
2

Sar han (1995:10)’a göre )nternet kelimesi özel isim oldu undan ilk harfi büyük olarak yaz lmal d r.
E er küçük harfle yaz l rsa birden çok a birle tiren ba lant lar ifade etmektedir.
3
Bo aç ve Songür, 1999:282.
4
Özdilek, 2002:13.
5
Yenidünya ve De irmenci, 2003:36.
6
Özdilek, 2002:13.

6

Licklider’dir7. Masachussets Institude of Techology (MIT) de çal maya ba layan
Licklider, A ustos 1962’de yazmaya ba lad

“Galaktik A ” (Galactic Network)

notlar nda, herkesin veri ve programlara basit bir ekilde ula abildi i, birbiriyle
ba lant l bir bilgisayar kümesi öngördü8.
Amerika Birle ik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli i, )kinci
Dünya Sava sonras , so uk sava y llar nda birbirleriyle her alanda k yas ya rekabet
halindeydiler. Bu rekabet kendini daha çok silahlanma ve Uzay ile ilgili çal malarda
göstermekteydi. Tam bu rekabetin ortas nda Sovyetler Birli i’nin 1957 y l nda
Sputnik adl ilk yapay uyduyu Uzay’a göndermesi, Amerika Savunma Te kilat nda
büyük bir korku ve a k nl k yaratt 9. Buna kar l k olarak Amerika da, savunma
sanayinde ve bilim ve teknoloji alan nda liderli i ele geçirebilmek için yapm
oldu u çal malar h zland rarak, Savunma Bakanl

’n n himayesinde )leri Savunma

Ara t rma Projeleri Kurulu’nu (Advanced Research Project Agency – ARPA)10, bir
sava

durumda askeri ileti imin kopmadan devam edebilmesini sa lamak yani

herhangi bir bilgisayarda bulunan bilgileri bir di er bilgisayara aktarabilmek
amac yla kurdu ve ba na bu fikri ilk ortaya atan ki i olan Licklider’i getirdi.
ARPA kurulu amac na uygun olarak çal maya ve projeler üretmeye ba lad .
Bu projelerden bir tanesinin amac Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesi
(University of California, Los Angeles/UCLA), Santa Barbara’daki Kaliforniya
Üniversitesi (University of California, Santa Barbara/UCSB), Stanford’daki Stanford
Ara t rma Enstitüsü (Stanford Research Institute/SRI) ve Salt Lake City’deki Utah
Üniversitesi’nde (the University of Utah, Salt Lake City) bulunan dört büyük
bilgisayar aras nda veri ileti imini yani bir bilgisayarda bulunan verilerin di erine
aktar m

sa layabilmekti. 1969 y l nda dört bilgisayar aras nda veri aktar m

gerçekle tirildi. ARPA’dan ara t rma deste i alan bilim adamlar n n birbirleriyle
ileti imlerini sa lamak amac yla kurulan deneme amaçl a daha sonra geli tirilerek

7

Özdilek, 2002:18
Bila, 2001:78.
9
Lloyd, 2000:8.
10
Leiner, M.Berry at al., A Brief History of the Internet, Internet Society. 31 EK)M 2003. 26 ARALIK
2005. http://www.isoc.org/internet-history/brief.html, )leri Ara t rma Projeleri Kurumu (ARPA)
ismini 1971’de Savunma )leri Ara t rma Projeleri Kurumu’na (DARPA), 1993’te tekrar ARPA’ya ve
1996’da tekrar DARPA’ya çevirmi tir.
8
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ARPANET ad n ald 11. Bundan sonra daha fazla bilgisayar a a ba lanmaya ba lad
ve Aral k 1971’de ARPANET’te 23 host bilgisayar birbirine ba land 12.

ekil 1: ARPANET (1969)

Kaynak : http://www.let.leidenuniv.nl/history/ivh/chap2.htm
ARPANET’e ba l olan bilgisayarlar n, ayn tip ve özellikte olmamalar ndan
kaynaklanan baz sorunlar n ortaya ç kmas sebebiyle, ARPA mühendisleri bu
sorunlar ortadan kald rmak amac ile çal maya ba lad lar. Stanford’daki uzmanlarla
yapm

olduklar ortak çal malar n sonucunda, farkl

ebekelerin birbirleri ile

ileti imlerine izin veren ortak bir dil geli tirdiler ve geli tirdikleri bu dile, )letim
Kontrol Protokolü/)nternet Protokolü, genel olarakda )nternet Protokolleri (A
Transmission Control Protocol/)nternet Protocol- TCP/IP) ad n verdiler. 1980’lerde
ARPA, ara t rma a na ba l bilgisayarlar n TCP/IP protokolüne dönü türmeye
11

Sar han, 1995:16.
Griffiths, T. Richard. The Creation of ARPANET. Leiden University. 11 EK)M 2002. 06 EYLÜL
2004. http://www.let.leidenuniv.nl/history/ivh/chap2.htm
12

8

ba lad . 1983’te ARPANET’in beklenenden daha fazla büyümesi sonucunda, askeri
bölümün ayr lmas dü ünüldü. Bu dü ünce sonucunda ARPANET ara t rma ve
askeri amaçl olarak ikiye ayr ld ve ara t rma amaçl k s m ARPANET ad yla devam
ederken, askeri amaçl kurulan yeni a a ise M)LNET ismi verildi13.
ARPANET’e giderek küçük a lar n ve di er kullan c lar n da ba lanmas
sonucu kontrol edilemez bir büyüme meydana geldi. Bunun üzerine Ulusal Bilim
Vakf (National Science Foundation - NSF), )nternet’te kamu kullan m için be
süper

bilgisayar

devreye

soktu.

Bu

bilgisayarlar

zaman n

en

geli mi

bilgisayarlar yd , fakat bir süre sonra bu bilgisayarlar da yetersiz olmaya ba lad .
NSF bunun üzerine yeni bir a kurmaya karar verdi ve kurduklar bu yeni a a
NSFNET ad verildi. NSFNET uzun bir müddet Amerika’da kullan ld ve giderek
büyüdü. ARPANET’in bütün ba lant lar NSFNET’e aktar ld . ARPANET, Haziran
1990’da kullan mdan kald r ld . Yerini ABD, Avrupa, Japonya ve Pasifik ülkelerinde
ticari ve hükümet i letimindeki omurgalar14 (backbone) ald .
ARPANET’in kald r lmas na ra men, )nternet Protokolleri kullan lmaya
devam etti ve geli tirildi.
)nternet 1994’ten sonra büyük bir h zla artan yeni a lar n kat l m yla bütün
Dünya’ya yay larak günümüzdeki eklini ald 15. )statistikler16 gösteriyor ki )nternet
h zla yayg nla makta ve insan hayat nda daha fazla yer alarak hayat n vazgeçilmez
parçalar ndan biri olma yolunda ilerlemektedir.
1.4. nternet’in teknik altyap"s"
1.4.1. nternet protokolleri (TCP/IP)
Bilgisayarlar n da insanlar gibi düzgün ve do ru bir ileti im sa layabilmeleri
için kendi aralar nda ortak bir dil kullanmalar gerekmektedir. Yani model ve
markadan ba ms z olmak üzere (ki isel tabanl bilgisayarlardan büyük sistemlere
13

Bila, 2001:87.
Bilgisayar a lar ndaki çok yüksek kapasiteli hat ya da seri ba lant yollar na verilen add r.
Omurgalar, ehirleri, ülkeleri ya da k talar internet üzerinde birbirine ba lar.
15
S nar, 2001:23.
16
Türkiye’de 2002 y l nda 4 milyon )nternet kullan c s varken, bu say 2005 y l nda 15 milyona
ç km t r (2004 Y l Y ll k Program s.205; 2005 Y l Y ll k Program :213)
14
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kadar) farkl bilgisayarlar aras nda a üzerinde ileti im kurulabilmesi için ortak bir
dile ihtiyaç vard r.
Bilgisayarlar n birbirleri ile )nternet veya ba ka bir a arac l

yla ileti im

sa layabilmeleri, veri payla m n düzgün bir ekilde gerçekle tirebilmeleri amac yla
geli tirilen bu ortak dile “)nternet protokolleri” ya da TCP/IP protokoller ailesi denir.
Bir ba ka ifadeyle “)nternet protokolleri”, bilgisayarlar ile veri iletme ve alma
birimleri aras nda organizasyonu sa layan, böylece bir yerden di erine veri
ileti imini mümkün k lan pek çok veri ileti im protokolünün genel ad d r17.
)nternet’in günümüzde bu kadar yayg n olarak kullan lmas , TCP/IP

ad

verilen ve çe itli protokollerden olu an bu protokol sayesinde olmu tur. Bu
protokollere örnek olarak, dosya alma ve gönderme protokolü (FTP, File Transfer
Protocol), elektronik posta ileti im protokolü (SMTP - Simple Mail Transfer
Protocol), TELNET protokolü verilebilir. Ad n

s kça duydu umuz “www”

ortam nda birbirine link objelerin iletilmesini sa layan protokol ise Hiper-Metin
Transfer

Protokolü

(HTTP

-

Hyper

Text

Transfer

Protocol)

olarak

18

adland r lmaktad r . TCP/IP protokolü özel ileti im a lar nda da (intranet, extranet
vs.) kullan labilir. Özellikle pek çok farkl tipte bilgisayar veya i istasyonlar n
birbirine ba layan yerel a larda (LAN) kullan m yayg nd r19.
)nternet’te kullan lmakta olan tek protokol ailesi TCP/IP olmamakla birlikte,
di er protokollerin çok fazla kullan lmamas

sebebiyle günümüzde )nternet

ortam nda kabul edilen evrensel dil TCP/IP protokol ailesidir.
1.4.2. Dünyay" saran a# (Web-www)
)nternet, genellikle Dünyay Saran A ile bir tutulmas na ra men ayn

ey

de ildir. Dünyay Saran A , genel olarak a üzerinde bir bilgi kümesi iken )nternet,
a n fiziksel yönünü yani bilgisayarlar, kablolar ve ba lant lar kümesini ifade eder20.
17

Gökçol, Orhan. TCP/IP Nedir?. Orta Do u Teknik Üniversitesi. 16 KASIM 1997. 25 MART 2005.
http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum1.html
18
TCP/IP. TechTarget. 16 HAZ)RAN 2005. 03 A>USTOS 2005.
http://searchsmb.techtarget.com/sDefinition/0,,sid44_gci214173,00.html
19
Gökçol, Orhan. TCP/IP Nedir?. Orta Do u Teknik Üniversitesi. 16 KASIM 1997. 25 MART 2005.
http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum1.html
20
Bila, 2001:115
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Dünyay Saran A , yerel ve genel a lar üzerinden bilgilere ula may ve
onlar n payla m n sa layan bir metottur. Dünyay Saran A , küresel ve ba ms z bir
çevredir. )nternet’teki bilgilere (yaz , ekil, ses, video, hesap servisleri) standart
adland rma ve eri im anla malar kullan larak ula mam z sa layan bir çoklu hiper
ortam sistemi ve )nternet teknolojisidir.
Dünyay Saran A sayesinde kullan c lar, renkli resimler ve yaz lar n iç içe
oldu u, animasyonlar n kullan ld

sayfalara eri irler. Her sayfan n bir adresi vard r.

Bu adreslere URL (uniform resource locator, tekdüze kaynak yer-belirleyici) denir.
Dünyay Saran A

sayfalar aras nda, ba lant lar (link) tan mlanarak birinden

di erine geçi mümkün hale gelmektedir. Dünyay Saran A sayfalar , )nternet’te
bilgi aktar m n olanakl k lan mekanizmalard r. )nsanlar, web gözat c s (browser)
ad verilen bilgisayar programlar yla, bu tipte haz rlanm

bilgi sayfalar na, bu

sayfalar n adreslerini yazarak ba lanabilirler ve tüm bu entegre bilgileri görebilirler.
1.5. nternet’in altyap"s"
)nternet üzerinden veri ileti imi, )nternet omurgas (backbone) ismi verilen
ana ileti im hatlar üzerinden sa lan r. )nternet teknolojisini ilk kullanan ve geli tiren
Amerika’da kurulan )nternet omurgas ba lang çta Ulusal Bilim Vakf (National
Science

Foundation-NFS)

taraf ndan

teknolojinin yeterince olgunla t

i letilirken,

May s

1993’den

itibaren

gerekçesiyle tümüyle özel sektöre devredilmi tir.

Günümüzde, )nternet omurgas i letmek isteyen özel sektör kurulu lar , bu alanda
belirlenen kurallara uygun olarak yat r m yaparak )nternet omurgas i letebilme
hakk na sahip olabilmektedirler. ABD’de kurulan )nternet omurgalar önce dört daha
sonra on bir A

Eri im Noktas (Network Access Point – NAP) arac l

ile

birbirlerine ba lanarak, bir omurgadaki veri trafi inin bir di er omurgaya
aktarabilmesini sa lam lard r. ABD omurgalar nda en önemli nokta, yeni kurulan ya
da kurulacak olan bir omurgan n trafi inin ya yeni bir NAP ile ya da varolan
NAP’lar n arac l

ile tüm di er NAP’lara do rudan aktar lma zorunlulu udur.

Devletler genellikle )nternet alt yap s n ülkenin enformasyon alt yap s içinde
ele alarak, eylem planlar n buna göre yapmaktad rlar21. Ülkemizde Ula t rma
21

)ÇEL, 2000:413.
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Bakanl

taraf ndan yürütülen Türkiye Ulusal Enformasyon Altyap s Projesi

(TUENA) kapsam nda, uluslararas boyutta ara t rma ve incelemeler yap lmakta ve
ulusal enformasyon altyap s n n geli tirilmesi için al nacak önlemler üzerinde
durulmaktad r. TUENA projesi, ülkemizin enformasyon ve ileti im teknolojisi
alan ndaki eksikliklerinin giderilmesi aç s ndan büyük önem ta d

ndan, söz

konusu projeye destek vermek ülkemiz aç s ndan bir zorunluluk te kil etmektedir22.
1.6. nternet’in Ilevi
)nternet, bilgisayarlar aras nda veri ileti imini güvenli ve kesintisiz bir ekilde
sürdürebilmek için dü ünülmü ve tasarlanm t r. Bu sebeple )nternet’in ana i levinin
a içerisinde çift yönlü bilgi aktar m n sa lamak oldu u söylenebilir. )nternet’in bu
i levi sayesinde )nternet eri imi olan bir kullan c , e er kendisine yetki verilmi se,
)nternet’e ba l di er herhangi bir bilgisayardaki bilgilere eri ebilir, onlar kendi
bilgisayar na aktarabilir, kendi bilgisayar ndan da )nternet eri imi olan ba ka bir
bilgisayara bilgi gönderebilir23.
)nternet’in sundu u hizmetlerin çe itlili ini örneklerle somutla t rmak
gerekirse, e er bir akedemisyen iseniz )nternet vas tas yla hemen hemen Dünya’daki
tüm kütüphanelerde ara t rma yapabilir, yine konunuzla ilgili dergileri ve bilimsel
yay nlar inceleyebilirsiniz. E er iyi bir sinemasever iseniz, henüz vizyona girmemi
filmlerin tan t m n izleyebilir ve önceden yerinizi ay rtabilirsiniz. Al veri yapmay
çok seven ve moday takip eden biriyseniz, tüm dünyadaki ürünleri görebilir ve
be endiklerinizi sipari edebilirsiniz. Ucu aç k bir dünya olan )nternet arac l

yla

yap labilecek eylerin say s her geçen gün artmaktad r.
)nternet’in en çok kullan lan i levsel özellikleri elektronik posta, posta
listeleri ve haber gruplar , tart ma öbekleri (usenet), )nternet’te sohbet, dosya
aktarma protokolü ve telnettir. A a da k saca bunlardan bahsedilecektir.

22

S nar, 2001:29.
Ankara Ticaret Odas Yay nlar . Elektronik Ticaret ve nternet. Yay n No:08. 01 HAZ)RAN 1999.
s.21. 28 MART 2005. http://195.155.145.1/turkce/index10.html.

23
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1.6.1. Elektronik posta (e-mail, e-posta, ileti)
E-posta veya ileti Dünya’da en çok kullan lan )nternet faaliyetidir24. 2000
y l nda günde 10 milyar ileti gönderilirken, 2005 y l nda bu rakam n günde yakla k
olarak 35 milyar ileti olaca

tahmin edilmekteydi25. )nternet’in bu en çok kullan lan

unsurunu, )nternet kullan c lar n n siber uzayda mesaj ya da daha genel anlam yla
bilgi al veri ini sa layan bir posta sistemi olarak tan mlayabiliriz.
E-posta, baslang çta sadece düz yaz içeren mesajlar göndermek amac yla
geli tirilmi ken, 1995’li y llardan sonra geli tirilen tekniklerle, e-posta içinde
kompozit yap lar n (resim, ses, video, html dokümanlar , çal abilir program vb.)
kullan m mümkün hale gelmi tir. Art k günümüzde hemen hemen her türlü e-posta
programlar bu formatlar desteklemektedir.
E-postalar, geleneksel postalar gibi adresleme sistemine ihtiyaç duyarlar. Eposta adresleri, kullan c lara eri im sa lad klar servis sa lay c lar arac l

yla

verilebilece i gibi, )nternet üzerinde bulunan çok say daki e-posta sistemlerinden de
ücretsiz olarak temin edilebilir.
E-posta günümüz ileti im araçlar n n en h zl s ve ucuzu olmas sebebiyle gün
geçtikçe daha fazla insan taraf ndan kullan lmaktad r. ;u an baz

güvenlik

zaafiyetleri olsa bile ticari kullan m n n da artmas yla beraber bu zaafiyetlerin
ortadan kald r lmas için yap lan çal malar n yak n bir zamanda sonuca ula aca
dü ünülmektedir.
1.6.2. Posta listeleri ve haber gruplar"
Posta listeleri, belirli konularla ilgilinen ki ilerin, )nternet üzerinden
belirledikleri konu hakk nda e-posta yoluyla görü al

veri inde bulunmak için

olu turduklar bir araçt r. Posta listeleri, ayn konuyla ilgilenen ki ilerin e-posta
adreslerinden olu an bir listedir. Olu turulan bu liste sayesinde, kat l mc lardan
birinin göndermi

oldu u e-posta, listeye kay tl di er tüm kat l mc lara ayn

zamanda ula r ve listeye üye olanlardan ald klar e-posta konusunda görü beyan
etmek isteyenler görü ünü tüm gruba gönderebilirler. Posta listelerinin sa lam
24
25

Collins, 2001:19.
Collins, 2001:19.
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oldu u bu olanak sayesinde birbirini hiç tan mayan ancak ilgi alanlar kesi en
kullan c lar, ayn konu hakk nda görü bildirebilirler ve tart ma yapmak suretiyle
yeni fikirlerin üretilmesine katk sa lam olurlar26.
Haber gruplar n n posta listelerinden fark , bu gruplara üye olman n gerekli
olmamas d r. Haber gruplar , internet a

üzerinden tart malar n yap labildi i

bölümlere verilen isimdir27. Haber gruplar bir gazete ya da dergiye yaz göndermek
olarak dü ünülebilir. Herkes gönderilen mesaj okuyabilir ve gönderen ki iye özel ya
da aç k bir cevap yazma hakk na sahiptir28.
Haber gruplar , akedemik tart malardan f kralara kadar de i en bir yelpaze
ortaya koymaktad rlar. Haber gruplar na verilen isimler gruptaki tart malar
ça r t racak ekilde tak lsa da binlerce haber grubu içerisinde aranan haberlere
ula mak zor bir i tir. Bu sebeple haber gruplar alt gruplara bölünmü tür29.
1.6.3. Tart"Ima öbekleri (Usenet)
Tart ma

öbekleri,

dünya

üzerindeki

milyonlarca

a

kullan c s n n

(internet/bitnet vb) çok de i ik konularda haberler, yaz lar gönderdi i bir tart ma
platformudur30. Tart ma öbeklerinden haber almak veya göndermek için )nternet’in
kullan lmas

art de ildir. Yani tart ma öbekleri )nternet’e özgü de ildir. Ki iler

di er farkl bilgisayar a lar na ba l olarak da tart ma öbeklerinden haber alabilir
veya gönderebilir.
Bu öbekler, konular na göre belirli bir hiyerar ide olu turulmu tart ma
öbeklerinden (news group, haber grubu) olu ur. Kullan c , iletisini içerik olarak en
uygun öbe e gönderir. Kullan c lar n gönderdi i postalar (haber, de i ik konularda
yaz vb.) )nternet için, A Haberleri Transfer Protokolü (Network News Transfer
Protocol-NNTP) isimli bir internet protokolu kullan larak iletilir.

26

Akçam, 1999:89.
S nar, 2001:36.
28
Stonebank, Michael. What is Usenet News?. University of Surrey
Guildford. 28 EK)M 1994. 30 MART 2005. http://www.eps.surrey.ac.uk/FAQ/usenet.html
29
Bila, 2001:110
30
Gökçol, Orhan. Usunet Nedir?. Orta Do u Teknik Üniversitesi. 16 KASIM 1997. 31 MART 2005.
www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum4.html
27
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Tart ma öbeklerinde, haber ak n kontrol eden üst bir otorite yoktur.
Sadece, yerel tart ma öbe i servis sa lay c lar , bünyelerinde bulundurduklar öbek
say lar n

kontrol

edebilmekte

ve

baz

öbekleri

kendi

listelerinden

ç karabilmektedirler.
Genelikle tart ma öbe i gruplar , bir yerel sorumlu (servis sa lay c n n
bulundu u yerdeki yerel sorumlu- usunet i leteni) taraf ndan yönetilirler. Yani
iletiler haber grubundan sorumlu bir ki iye gönderilir ve o ki i bu iletileri toplu
olarak da t ma sokar. ) te bu haber grubunun ba l oldu u sunucudan sorumlu olan
ki iye tart ma öbe i i leteni denmektedir. Bu sistem sayesinde iletiler hukuka ve
gruba uygunluk gibi yönlerden bir denetime tabi tutulmu olur.
1.6.4. nternet'te sohbet
)nternet’te sohbet, Dünya üzerindeki de i ik kullan c lar n )nternet’e ba l
olduklar ve ayn sunucuyu ya da birbirine ba l sunucular n ebekesini seçtiklerinde,
birbirleri ile ileti im kurmalar n sa layan bir ortamd r. Daha aç k bir ifade ile,
Dünya’n n farkl yerlerindeki kullan c lar, )nternet’te sohbet vas tas ile )nternet
üzerinden e zamanl olarak sohbet etme imkan na sahip olmaktad rlar31.
IRC kullan c lar genellikle gerçek isimlerini kullanmazlar bunun nedeni,
IRC’nin bir veya birden fazla takma isim (rumuz ya da nick name) kullan lmas na ve
de i tirilmesine imkan tan mas d r32.
IRC olarak nitelenen sohbet faaliyetlerinin, sadece )nternet’in bir e lence
arac olarak kullan ld

n dü ünmek pek do ru de ildir. Zira )nternet sohbetleri,

Dünya’n n dört bir yan ndaki farkl ülkelerden kat lan insanlar , ayn anda tek bir
kanal n içerisine toplamas yla, bugüne kadar e i görülmemi bir ileti im zenginli i
gerçekle tirmekte ve gelece e dönük yeni ileti im modellerine de öncülük
etmektedir33.

31

Bila, 2001:128.
Bila, 2001:128.
33
S nar, 2001:38.
32
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1.6.5. Dosya aktarma protokolü
Dosya aktarma protokolü, ilk geli tirilen )nternet protokollerinden birisidir.
)nternet’e ba l bir bilgisayardan, di erine (her iki yönde de) dosya aktar m yapmak
için geli tirilen bir internet protokolüdür.
Dosya aktarma protokolü ile bir bilgisayardan di er bir bilgisayara dosya
aktar m yap l rken, o bilgisayar ile etkile imli olarak ayn anda (on-line) ba lant
kurulur ve protokol ile sa lanan bir dizi komutlar yard m yla iki bilgisayar aras nda
dosya alma/gönderme i lemleri yap l r.
1.6.6. Telnet
Telnet, )nternet yoluyla bir bilgisayardan di erine ba lan larak, ba lan lan
bilgisayar programlar n n uzaktan çal t r labilmesini sa layan sisteme verilen
isimdir. Ba lan lan makineye girebilmek için orada bir kullan c isminin olmas
gerekir. Telnet yapmak diye bilinen deyim, telnet protokolü kullanan bir program ile
)nternet üzerindeki bir makineye ba lanmay ifade eder34.
Telnet sistemi, bilgiye daha kolay ve h zl bir ekilde ula abilme gereksinimin
bir sonucu olarak ortaya ç km t r35.
Ayr ca, telnet yaz tabanl olmas ve baz UNIX i letme sistem komutlar
bilgisini gerektirmesi nedeniyle, web’in gerisinde kalm t r. Fakat bu durum
bilgisayar korsanlar için tersidir. Yani telnet, bilgisayar korsanlar n n amaçlar n
gerçekle tirebilmeleri için için hala kullan l bir araçt r. Bunu bir örnekle aç klamak
gerekirse, bir bilgisayar korsan ba ka bir bilgisayara izinsiz giri yapar ve daha
sonra bu bilgisayardan di er bir bilgisayara girer ve bu böyle devam eder. Bu sayede
kendi izini saklayabilir. Bu durum, kanun uygulay c lar n n bir bilgisayar korsan n n
izini sürmesini ve yakalamas n zorla t rmakta olup, yine mahkemede suçun kim
taraf ndan i lendi inin belirlenmesini ve geçerli kan tlar n toplanmas n oldukça
güçle tirmektedir36.

34

Bugman. Telnet Nedir?. PCnet - Bilgisayar ve )nternet Dergisi. 22 EK)M 2002. 01 N)SAN 2005.
http://www.pcnet.com.tr/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116314
35
S nar, 2001:40.
36
Gringras, 1997:8.
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1.7. nternet iIlevlerinin yerine getirilmesi
)nternet’in çok yönlü i levlerinin kullan c lar n hizmetine sunulabilmesi
görevi, )nternet alan nda faaliyet gösteren özneler taraf ndan yerine getirilir37.
Bunlara, “)nternet’in hukuk özneleri”, “)nternet i levlerini yerine getiren özneler” ya
da k saca “)nternet özneleri” denmektedir. Alt tane )nternet öznesi bulunmaktad r.
Bunlar telefon/telekomünikasyon idareleri, )nternet servis sa lay c lar , sunucular,
içerik sa lay c lar, bar nd r c lar ve eri im sa lay c lar d r.
1.7.1. Telefon/Telekomünikasyon idareleri
)nternet, kullan c lara genel haberle me kanallar ndan yararlanarak bilgi
ileti imi sa layan bir sistemdir ve bu ileti im sa lan rken kullan lan kanallar, her
ülkenin

ilgili

mevzuat

çerçevesinde,

fakat

genellikle

de

ulusal

telefon/telekomünikasyon idarelerinin sahip oldu u ve kontrolü alt nda tuttu u
telefon hatlar d r38.
Bu nedenle, )nternet servis sa lay c ()SS) hizmeti görmek isteyen bir
giri imci, )nternet’e ba lant sa lamak için kullanaca
telefon/telekomünikasyon

kurulu u

ile bir

hatlar elde etmek üzere önce

anla ma imzalamak

zorundad r.

Telefon/telekomünikasyon i letmelerinin fonksiyonu tamamen teknik olup, zorunlu
ileti im altyap s n n, belli

artlar alt nda, )SS giri imcisine tahsis edilmesinden

ibarettir39.
Bu teknik ili ki aç s ndan bak ld

zaman, telefon/ telekomünikasyon

i letmeleri, )nternet sistemi içinde birinci özne olarak kar m za ç kmaktad r.
1.7.2. nternet servis sa#lay"c"lar" ( SS)
)nternet servis sa lay c lar ()SS), bireylerin (özel ki ilerin ve özel hukuk
veya kamu hukuku tüzel ki ilerinin) )nternet’e ba lanmalar n , )nternet üzerinden
ileti im kurmalar n sa layan ve )nternet’in sa lad

37

S raba , 2002:114.
Güran ve ark., 2000:17.
39
Güran ve ark., 2000:17.
38
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olanaklar kullanmalar na

arac l k eden gerçek veya tüzel ki ilerdir40. Yani, )nternet’e geçi )SS’ler arac l

ile

41

olur. ;u halde, )nternet’in anahtar n elinde tutan özne )SS’lerdir .
)SS’lerin vermi olduklar hizmeti farkl ve önemli k lan ey, )SS’lerin
ba kalar taraf ndan haz rlanan içeri i kendi “sunucular nda” (server) stoklayabilme
imkan na sahip olmas ve stoklad klar n internet ba lant lar n kullanarak siber
dünyaya aktarabilme yetene ine sahip olmalar d r.
)nternet sistemi içinde birinci derecede önem ta yan aktör ve dinamik
hüviyetteki hukuk öznesi )SS i letmelerdir. Türk mevzuat

bak m ndan, )SS

olabilmek için özel hüküm yoktur. Ancak, )SS’lerin faaliyette bulunabilmeleri için
“Telekomünikasyon

Hizmet

ve

Yönetmeli i”42nde belirtilen belli

Altyap lar na
artlar

)li kin

Yetkilendirme

yerine getirmeleri gerekmektedir.

Öncelikle 406 say l Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 18’inci maddesi kapsam nda
yer

alan

telekomünikasyon

hizmetleri

ve/veya

kurulacak

ve

i letilecek

telekomünikasyon altyap lar , Telekomünikasyon Kurumu taraf ndan verilen 2’nci
Tip Telekomünikasyon Ruhsat ile yürütülebilmektedir. )SS’lerin faaliyetlerinin de
bu kapsamda olmas sebebiyle, kendilerini Telekomünikasyon Kurumunda “genel
izin”43 kapsam nda kay t ettirmeleri gerekmektedir.44

40

Özdilek, 2002:93.
Güran ve ark., 2000:12.
42
Söz konusu yönetmeli e http://www.tk.gov.tr/Duzenlemeler/Hukuki/yonetmelikler/thayy.pdf
adresinden ula abilmek mümkündür. (12.12.2005)
43
Genel )zin, Bir telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi için, Telekomünikasyon Kurumu
taraf ndan i letmecileri belirli genel artlara ve Telekomünikasyon Kurum’u nezdinde kay t
yapt r lmas na tabi olarak yetkilendiren genel düzenleyici i leme denmektedir.
44
Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na )li kin Yetkilendirme Yönetmeli i’nin 28’inci
maddesine göre, Genel )zin kapsam nda kay tlanmak için Kuruma ba vuru yapan sermaye irketinde
a a daki artlar aranmaktad r :
a) Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar na göre, yaln zca yetkilendirmeye tabi faaliyetleri yürütmek üzere
anonim veya limited irket statüsünde kurulmu olmas ,
b) ;irketin tescil ve ilan oldu u Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan ana sözle mesinde faaliyet alan
kapsam nda “telekomünikasyon hizmeti verilmesi ve/veya altyap s kurulmas ve i letilmesi”
ifadesine veya yetkilendirilmeyi talep etti i telekomünikasyon faaliyetine yer verilmi olmas ,
c) ;irket hisselerinden en az yüzde be (%5)’ine sahip ortaklar ve tüzel ki ili i idare ve temsile yetkili
ki ilerin Türk Ceza Kanununun )kinci Kitap Birinci Bab nda yer alan Devletin ahsiyetine kar
i lenen suçlarla, Terörle Mücadele Kanununda yaz l suçlardan hürriyeti ba lay c ceza ile hüküm
giymi olmamas . Ayr ca, 2. Tip TR ba vurular için, söz konusu ki ilerin bu ko ulun yan s ra;
taksirli suçlar hariç olmak üzere affa u ram olsa dahi, 4389 say l Bankalar Kanununun 22nci
maddesi ile 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine muhalefet, yahut basit ve nitelikli
zimmet, irtikap, rü vet, h rs zl k, doland r c l k, sahtecilik, inanc kötüye kullanma, hileli iflas ve
konkordato, kaçakç l k suçlar , resmi ihale ve al m-sat mlara fesat kar t rma, kara para aklama, vergi
41
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Görüldü ü üzere ülkemizde )SS olarak faaliyette bulunabilmek için genel izin
için aranan artlar yerine getirip ba vuruda bulunmak yeterlidir.
)SS’lerin cezai sorumlulu u a a da ayr bir ba l k olarak incelenecektir.
1.7.3. Sunucu (Server)
Sunucu belli kapasitesi olan ve di er bilgisayarlara hizmet sa layan bir
bilgisayar veya bir programd r. Sunucu ayn zamanda dijital bilgilerin sakland

bir

manyetik ortamd r45. )SS’ler, üstlendikleri çe itli hizmetleri yerine getirebilmek için
sunucular kullan rlar. Herhangi bir özel veya tüzel ki inin kendi ba na sunucu
hizmeti vermesi de mümkündür. Di er bir deyi le, bir özel veya tüzel ki i, kendisine
ait bilgileri bir manyetik ortamda saklayarak sunucu fonksiyonunu görebilir. Ancak
sunucu i levinin ana unsuru, gerçek veya tüzel ki inin ba kalar na ait bilgilerin
manyetik bir ortamda depolanmas n sa lamas nda ortaya ç kar. E er ba kalar na ait
bilgileri saklayan gerçek veya tüzel ki i ayn zamanda kendisi de )nternet’e ba lant
kurma özelli ine de sahipse, bu gerçek ve tüzel ki i art k )SS statüsüne girer ve
)SS’ler n tabi oldu u hukuki rejime tabi olur46.
1.7.4. çerik sa#lay"c"lar
)çerik sa lay c , )nternet kullan c lar taraf ndan eri ilebilen herhangi bir
)nternet yay n n n içeri ini haz rlayan veya bilgiyi bizzat üreten )nternet öznesidir.
Örne in, bir web sayfas n n içeri ini haz rlayan ve )nternet’e yükleme i lemini de
)SS’nin arac l

yla gerçekle tiren )nternet öznesine, içerik sa lay c denir47.

1.7.5. Bar"nd"r"c" (Host)
)nternet uygulamalar n n elektronik ortamda iletilebilmesi için gerekli uç
birim görevini gören her bilgisayara bar nd r c (host), bu hizmetin sunulmas na ise

kaçakç l
veya vergi kaçakç l na te ebbüs ya da i tirak suçlar ndan dolay hüküm giymi
olmamas .
d) Bu Yönetmeli in hizmete özel eklerinde belirtilecek di er artlar n sa lanmas .
45
Güran ve ark., 2000:13.
46
S nar, 2001:41.
47
S nar, 2001:41
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bar nd rma (hosting) denir48. )nternet ortam nda her bar nd r c n n bir IP adresi ile
ili kilendirilmi alan ad (domain name) vard r. Ak lda kalabilir ve kullan m kolay
alan adlar , )nternet’in kamuya aç k bir yap olmas n desteklemek amac yla ortaya
ç km ve DNS (Domain Name Server) arac l

ile IP adresleri ile ili kilendirilerek

kullan lmaya ba lanm t r49.
)SS’nin, bir abonesine ait web sayfas n kendi bilgisayarlar nda saklamas ve
bu sayfaya )nternet’ten girilmesine olanak vermesi bar nd rmad r. Reklam verenlerin
reklamlar n n manyetik ortamda tutulmas keza bar nd rma i lemidir50.
1.7.6. EriIim sa#lay"c"
Eri im sa lay c , kullan c lar n )nternet a na eri melerini sa layan, ba ka bir
ifadeyle ba kalar na ait içeriklere ula lmas na yaln zca arac l k eden )nternet
öznesine verilen isimdir51. Eri im sa lay c , )SS’de oldu u gibi ba kalar na ait
bilgiler depolanmaz, bir kaç salisede bilgiler kullan c ya ula t r l r.
1.8. Türkiye’de nternet
1.8.1. nternet'in Türkiye'de geliIim süreci
Türkiye’de )nternet’in geli im sürecini dört bölüme ay rarak inceleyebiliriz.
Birinci dönemi, 1986-1993 y llar aras nda )nternet öncesi akademik a lar dönemi,
ikinci dönemi, 1993-1995 y llar aras nda akademik a

olarak )nternet dönemi,

üçüncü dönemi, 1996-2002 y llar aras nda )nternet’te )SS’ler dönemi ve son olarak
da 2002’den günümüze kadar olan dönemi ise )nternet krizi ve sonras olarak
ay rmam z mümkündür.
Birinci dönemde, yani 1986 y l nda, üniversitelerin önderli inde Türkiye’de
)nternet öncesi ilk geni alan bilgisayar a
Ara t rma Kurumlar A

kurulmu tur. Türkiye Üniversiteler ve

(TÜVAKA) ismi ile kurulan bu a , ba lang çta European

Academic and Research Network’ün (EARN) Türkiye uzant s durumundayd .
48

Güngör ve Evren. nternet Sektörü ve Türkiye ncelemeleri. Telekomünikasyon Kurumu. 13
MAYIS 2002:8. 27 N)SAN 2005. http://www.tk.gov.tr/yayin/Raporlar/pdf/internetraporu.pdf
49
Güngör ve Evren, 2002:8.
50
Güran ve ark., 2000:13.
51
S nar, 2001:42
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Kuruldu u günlerde, sadece üniversiteler ve ara t rma kurumlar

taraf ndan

kullan lan ve finanse edilen TÜVAKA, 1989 y l nda t kanmaya ba lam

ve

teknolojik geli meler kar s nda yetersiz kalmas nedeniyle bu a n geli tirilmesi
için, Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknik
Ara t rma Kurumu (TÜB)TAK) taraf ndan yeni a

teknolojilerinin kullan lmas

gerekti i öngörüsü ile ortak bir proje (TR-NET) ba lat lm t r52.
EARN a na ilk önce Aral k 1986 tarihinde Ege üniversitesi ba lanm , daha
sonra da 1987 y l içinde s ras ile Anadolu, Y ld z, )stanbul Teknik, Bo aziçi, F rat,
Orta

Do u

Teknik,

Bilkent

ve

)stanbul

üniversitelerinin

ba lant lar

gerçekle tirilmi tir.
)kinci dönemde ise, TR-NET (Türkiye )nternet Proje Grubu) ad n alan
TÜB)TAK destekli proje çal malar sonucunda, 12 Nisan 1993 tarihinde 64 Kbps
h z ndaki ODTÜ-Washington (NSF) hatt

kullan ma aç larak, )nternet servisi

ba lat lm t r. Ayn y l, Ege Üniversitesi de, TÜVAKA kapsam nda kullan lan 64
Kbps h z ndaki uluslararas

hat üzerinden Bonn ba lant l

)nternet hizmetini

kullan ma açm t r53.
1993'de )nternet ba lant s n n kullan ma aç lmas ile ba layan sürecin ilk
a amas n n en önemli görünümü, )nternet a nda akademik kesimin egemenli idir.
Türkiye’de )nternet a n n, üniversitelerin ve TÜB)TAK’ n ba l ca aktör oldu u bir
biçimde kurulmas , uluslararas

geli melerle de uyum içindedir. Çünkü ayn

dönemde )nternet alan ndaki uluslararas geli melere bakt

m zda, farkl l klar n

e ilim düzeyinde var oldu unu, ancak )nternet’in genel görünümünün bir akademik
a olarak tan mlanabilece ini görmekteyiz54.
TÜVAKA’dan ba latabilece imiz, üniversitelerin, özellikle de ODTÜ’nün
TÜB)TAK ile birlikte ba l ca aktörler olarak kurduklar , ekillendirdikleri, s n rl da
olsa kurallar n belirledikleri )nternet’in kurulu dönemi, 1995 y l n n Kas m ay nda

52

Ba aran, Funda ve Özdemir, Önder. Türkiye’de nternet’in Dünü, Bugünü. Hacettepe Üniversitesi.
01 ARALIK 2003:2. 12 N)SAN 2005. http://www.hacettepekamu.org/forum_posts.asp?
53
Akgül, Mustafa. Türkiye nterneti’nin ve nternet Kurulunun K,sa Tarihi. Türkiye Bili im Derne i.
20 A>USTOS 2001:1. 22 A>USTOS 2004.
http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/20082001/mustafa_akgul.htm
54
Akgül, 2001:2.
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TURNET omurgas ihalesinin sonuçlanmas ile birlikte sona ermi tir. Türk Telekom
taraf ndan Türkiye )nternet altyap i leticili i yapmak üzere planlanan TURNET
omurgas n n kurulu u; yeni aktörlerin ortaya ç kt

, )nternet’in daha yayg nla t

,

düzenleme tart malar na ve ana planlara konu oldu u, öte yandan özel sektörün
büyük beklentilerle ciddi yat r mlar gerçekle tirdi i yeni bir dönemi ba latm t r55.
Özel sektörün aktif bir biçimde rol ald

bu yeni dönemde ise, ticari )nternet

kullan m na yönelik olarak kurulan ilk omurga olan TURNET’in hizmete girmesinin
ard ndan olu maya ba layan Türkiye )nternet pazar k sa süre içerisinde kurulan çok
say da )SS ile beraber ki isel ba lant isteklerinin artmas ve TURNET ç k lar n n
bu talepler kar s nda yetersiz kalmas sonucunda 1999 y l nda yeni bir olu um
(TTNet) faaliyete sokulmu ve yeni bir altyap çal mas na ba lam t r56. TTNet
devreye girdi inde ki isel ba lant talepleri kar lanabilmi tir.
Dördüncü dönemde ise, yani 2000 y l n n sonundan itibaren, Türkiye’de
)nternet pazar daralmaya ba lam , tüm )SS’ler taraf ndan, Türkiye’de telefon hatlar
ile )nternet’e ba lanan kullan c say s nda 2000 y l na göre, 2001 y l ;ubat ay nda
ya anan finansal krizinde etkisiyle %30 oran nda bir azalma olmu tur57. Bunun
sonucunda büyük sermaye gruplar n n )nternet irketleri sadece grup faaliyetlerine
yönelerek küçülmeyi tercih etmi lerdir. Ki isel eri im yat r mlar n

durdurup,

öncelikle gruba ait di er irketlerin veri trafiklerini ta yarak ayakta kalmak, daha
sonra ise kurumsal aboneye yönelerek krizden ç kmaya çal mak bu firmalar n
ba l ca hedefi olmu tur.
Türkiye'nin içinde oldu u ekonomik krizle birle en bu süreç Türkiye'deki
)SS’ler aras nda h zl bir yeniden yap lanmay da beraberinde getirmi tir.
1.8.2. nternet'i Türkiye'de yönlendiren kuruluIlar
Türkiye’de

)nternet

çal malar n

yönlendirmek,

)nternet’in

altyap

çal malar n n yap lmas nda yol gösterici olmak ve )nternet’in k sa, orta, uzun vadeli
hedeflerini belirlemek ve Ula t rma Bakanl

’na dan manl k yapmak için kurulan

)nternet Üst Kurulunu, Türkiye’de )nternet’i yönlendiren en önemli kurulu olarak
55

Ba aran ve Özdemir, 2003:3.
S nar, 2001:113
57
Ba aran ve Özdemir, 2003:4.
56
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gösterebiliriz. Bu sebeple a a da )nternet Üst Kurulu hakk nda temel bilgiler
verilmi tir58.
Türkiye’de )nternet’in altyap dan ba layarak tüm boyutlar ile k sa, orta ve
uzun vadeli hedeflerini belirlemek, bu hedeflere eri mek için gerekli stratejik ve
taktik ulusal kararlar n al nmas ve uygulanmas sürecinde dan manl k görevini
yürütmek, uygulamada gözlenen aksakl klar belirlemek ve giderilmesi için öneriler
olu turmak, konu ile ilgili birimler aras nda e güdüm sa lamak, geli me,
yayg nla t rma, hizmet üretimi konular nda düzenleyici öneriler olu turmak, ve
uluslararas geli meleri yak ndan izleyerek ülke ç karlar n korumak amaçlar ile,
Ula t rma Bakanl

taraf ndan “)nternet Kurulu” olu turulmu tur.

Kurulun belli ba l görevleri unlard r:
1. Kurul, )nternet’in Türkiye’de sa l kl geli mesi ve toplumsal yarar
üretilmesi için temel öneriler olu turmak amac yla ulusal )nternet
altyap s n n k sa, orta ve uzun vadeli geli me planlar konusunda, ulusal
)nternet

altyap s

üzerinde

sunulabilecek

hizmetler

ve

sektörel

yap lanmalar konusunda görü olu turarak, )nternet altyap s ve di er
hizmetler konusunda ilgili kurulu larca uygulanmak üzere düzenleyici
önerilerde bulunmak,
2. Türkiye’de ulusal )nternet’in sa l kl geli mesi amac yla, ilgili tüm
kurulu lar n (üniversite, kamu, özel ve sivil toplum) )nternet’e ili kin
etkinliklerinin e güdüm içerisinde yürütülmesine katk da bulunmak,
3.

Türkiye’de )nternet geli iminin nitel ve nicel olarak de erlendirilebilmesi
amac yla, ilgili kurulu lardan veri toplamak ve yay nlamak. Türkiye’de
)nternet kullan c lar n n görü ve önerilerini toplamak ve de erlendirmek,

4.

Türkiye’de )nternet üzerinden bilimsel yöntemlerle ölçümler yapmak ve
sonuçlar n yay nlamak,

5. Türkiye’de )nternet’in sa l kl geli mesi amac yla, gerekti inde; Türkiye
)nterneti’nin çe itli katmanlar nda yer alan ve hizmet veren kurulu lara
58

)nternet Kurulu hakk ndaki bilgiler, kurulun resmi sitesi olan http://kurul.ubak.gov.tr adresinden
derlenmi tir.
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hizmete ili kin önerilerde bulunmak, )nternet Teknolojileri üreticisi ve
sat c s kesimlere önerilerde bulunmak,
6.

Kamuoyu görü lerinin toplanarak de erlendirilmesi için mekanizmalar
olu turmak,

7.

Dünyadaki geli meleri izlemek,

8.

Uluslararas platformlarda ülke ç karlar n korumak,

9.

)nternet’e ili kin uluslararas toplant ve konferanslara ülke ç karlar n n
korunmas ve bilgi al veri inin sa lanmas için kat lmak ve uluslararas
platformlarda ülkemizin görü lerinin do ru dile getirilebilmesi için
gerekli çabay göstererek öneriler olu turmak,

10. )nternet ve ilgili teknolojilerin ulusal platformda geli imini sa lamak ve
önünü açmak amac yla, bu konularda düzenleyici erke ve di er ilgili
kurulu lara iletilmek üzere öneriler olu turmak,
11. E itim etkinlikleri düzenlemek,
12. )nternet ve ilgili teknolojileri ile ilgili bilgi ve deneyim birikimine
katk da bulunmak üzere seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,
düzenlenmesine katk da bulunmak; teknolojilerin ak lc
sa layacak
Bakanl

e itsel

yöndeki

çabalara

destek

olmak,

kullan m n
Ula t rma

’n n verdi i di er görevleri yapmak,

)nternet Kurulu, yukar da belirtilen görevleri tam anlam yla yerine
getirebilmesi durumunda, ülkemizde )nternet’in sa l kl geli mesine büyük bir katk
sa layacakt r.
)nternet’i yönlendiren bir ba ka kurum ise Telekomünikasyon Üst
Kurulu’dur. Bu kurum )nternet’le ilgili düzenlemeleri yapmaktad r. Ayr ca )nternet
Servis

Sa lay c lar,

Yetkilendirme

Telekomünikasyon

Yönetmeli i

kapsam nda

Hizmet
genel

ve

Altyap lar na

izin

almak

)li kin
suretiyle

yetkilendirilmekteler. Söz konusu genel izin Telekomünikasyon Üst Kurulu
taraf ndan verilmektedir.
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2.S BER SUÇLAR – SINIFLANDIRILMASI - SUÇLULAR -

LEN

EK LLER - ÖZELL KLER - SORUMLULUK REJ M
2.1. Siber Suçlar
2.1.1.Genel olarak
Bili im teknolojisinin son y llardaki h zl geli imi göz önüne al nd
önümüzdeki bin y la damgas n vuracak teknolojilerden biri olaca

nda,

aç kt r. Nitekim,

bilgisayar ve ileti im teknolojilerindeki geli meler günümüzde insanl k tarihi
aç s ndan çok önemli bir geli me olarak görülmekte, sanayi devrimi ile mukayese
edilmektedir59.
)nternet’in; gündelik i ya am ndan devlet kurumlar na, ekonomiden ticarete,
bankalardan hastanelere, medyadan adliyelere, daha ad n sayamayaca m z kadar
geni bir alana yay lm olmas ve bilginin bu sayede insanlara art k bir klavye tu u
kadar yak n olmas , bu ileti im arac n n kullan c say s n her geçen gün daha da
art rmaktad r. )nternet’in toplum ya am nda giderek daha fazla yer almas ve
kullan m alan n n günden güne geni lemesi, do al olarak baz hukuki sorunlar da
beraberinde getirmektedir.
Gerçekten, )nternet’i iyi amaçlarla kullanan kullan c lar n varl

na kar l k,

teknolojinin yaramaz çocuklar olarak adland r lan, sabotaj veya kaos yaratmak
amac yla çe itli sistemlerin aç klar n bularak bu sistemlere sald ran ve sisteme
izinsiz girerek çe itli hasarlar veren programc lar veya bilgisayar ile u ra an
bilgisayar korsanlar n n ortaya ç kmas , bili im teknolojisinden faydalanmak isteyen
“terör örgütleri”nin faaliyetlerini bu ortama ta mas , “h rs zl k” ve “doland r c l k”
gibi suçlar n bu ortamda i lenmeye ba lanmas , )nternet’te izinsiz yay nlanan film,
müzik ve oyunlar n olu turdu u “lisans haklar

ihlalleri”

eklindeki suçlar n

geni lemesi, hakaret amaçl sitelerin kurulmas ve son olarak, bilgisayar orijinli
resimler yoluyla yeni müstehcenlik biçimlerinin olu turulmas ile sübyanc olarak
adland r lan kimselerin sapk n dü üncelerini ya ama geçirmeleri sonucu “pornografi”
59

Dokurer, Semih. Ülkemizde Bili/im Suçlar, ve Mücadele Yöntemleri, Emniyet Genel Müdürlü ü. 10
ARALIK 2003. 24 MART 2004. www.egm.gov.tr/docs/inet-tr2001Metni.pdf
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ve “çocuk pornografisi” gibi yasad

yay nlar n giderek artmas , )nternet’in kötü

amaçla kullan labilece ini aç kça gözler önüne sermi tir.
Bilgisayar a lar yoluyla yukar da belirtilen suçlar n daha ucuz ve kolay
biçimde i lenebilmesi nedeniyle, ileride bu suç tiplerinin yayg nla aca

ve

ço unlukla dijital ortamda i lenece i muhakkakt r.
2.1.2. Siber suç olgusu
Birinci bölümde )nternet’in tüm yönleriyle anlat lmaya çal lmas n n nedeni,
suçun i lendi i ortam n nas l bir ortam oldu unun gösterilmesi ve bunun as l konu
olan siber suçlar n nas l i lendi inin daha iyi anla lmas na yard mc olaca n n
dü ünülmesidir.
Siber suçun tan m n yapmadan önce, neden “)nternet suçu” de il de “siber
suç” kavram n n kullan ld

na da k saca de inmek gerekmektedir. Siber uzay ve

)nternet kavramlar genellikle e anlaml olarak kullan lmalar na ra men, gerçekte e
anlaml de illerdir. Siber uzay kavram , sadece )nternet’i de il, intranet60 ve benzer
di er a

(network) sistemlerini de kapsayan bir üst kavramd r. Yani intranet

ortam nda e er bir suç i lenirse, söz konusu suç, siber uzayda i lenmi bir siber
suçtur fakat bu suç )nternet suçu de ildir. Bu sebeple siber suç, )nternet suçunu da
kapsayan bir kavramd r. Bir ba ka deyi le, her )nternet suçu bir siber suçtur ancak
her siber suç )nternet suçunu olu turmaz61. Fakat u da bir gerçektir ki siber suçlar n
büyük bir bölümü )nternet arac l

yla i lenmektedir. Bunun sebebi de )nternet’in

di er siber suç araçlar ndan daha yayg n olmas ve daha çok insan taraf ndan
kullan lmas d r.
2.1.3. Siber suçun tarihsel geliIimi
Siber suçlar n tarihsel geli imini ve tan m n yapmadan önce, siber suçlar n
i lendi i ortam olan ve siber uzay ad verilen kavramdan bahsetmek gerekmektedir.
60

)ntranet özellikle çok yönlü büyük irketlerin, çal anlar ve departmanlar aras nda veri
al veri inin sa lanabilmesine yönelen özel bir ileti im a d r. Bu niteli i ile intranet, internet’in özel
bir irkete özgülenmi ekli olarak tan mlanabilir. )ntranet, Tüm web özelliklerini sa laman n yan nda,
irketlerin yap lar ile paralel olarak hangi kullan c n n nereye, ne oranda ve nas l eri ebilece ini de
kontrol edebilen bir sistemi ifade etmektedir.
61
S nar, 2001:69
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Siber uzay (Cyberspace) kavram ilk defa bilim kurgu yazar William Gibson
taraf ndan “Neuromancer” isimli kitab nda kullan lm t r62. Gibson kitab nda k saca,
küresel bilgi altyap s n n yayg nla mas sonucunda bilginin paradan daha önemli bir
konuma gelmesiyle, hükümetlerin yerini alm büyük kurulu lara, güvenli verilere ve
bilgilere sava açan bilgisayar kovboylar n n mücadelesini anlatmaktad r63. Gibson,
siber uzay , “bilginin elektromanyetik formda olu turulmas ile ba lay p dünyan n
dört bir yan n ku atan çe itli sistemler vas tas yla (örne in a sistemleri, telefon
hatlar ve uydular gibi) bilgiye eri imin sa land

sanal ortam n bütünü” olarak

tan mlam t r64.
Bilgisayar ve )nternet kullan c lar , )nternet üzerinden ileti imlerini sa lamak,
bilgi al veri inde bulunmak, al veri yapmak, sinema filmleri seyretmek... vs. için
olu turduklar ortama Gibson’n n kitab ndan da ilham alarak, siber uzay ad n
vermi lerdir.
Bilgisayar ve )nternet alan nda i lenen suçlar n tarihi 1960’lara kadar
gitmektedir. Bu y llarda baz gazete ve bilimsel dergilerde yay mlanan makale ve
inceleme yaz lar nda “bilgisayar suçu” (computer crime) veya “bilgisayarla ilgili
suç” (computer-related crime) terimlerinin telaffuz edilmeye ba lanmas ile birlikte
Penoloji65 ve Kriminoloji66 bilimlerinin ilgilenece i yeni bir kavram daha ortaya
ç km t r67.
)nternet’in anavatan olan ABD, )nternet ve bilgisayar dünyas ndaki tüm
olumlu geli melerin öncülü ünü yapmas n n yan nda, )nternet’in bir suç vas tas
olarak kullan lmas nda ve bu suçlara ili kin düzenlemelerin yap lmas nda da
öncülü ü kimseye b rakmam t r.

62

Beceni, 2004:3.
Çeken, 2003:4.
64
Beceni, 2004:3; Gibson, 1984:8.
65
Penoloji: Cezalar n ve emniyet tedbirlerinin içeriklerini, geli mesini ve ne derece etkili olduklar n
inceleyen bir bilim dal d r.
66
Kriminoloji: Suç denilen insan eylemlerini, suçun varl n kan tlayacak deliller bulunmas n , suçun
sebep ve faktörlerini ve suça kar korunmay içeren birçok disiplini kapsayan bir bilim dal d r.
67
Sieber, Ulrich. Legal Aspects of Computer-Related Crime in the Information Society COMCRIMEStudy. Eurpean Commission Information Society. 1 OCAK 1998:19. 17 A>USTOS 2004.
http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/comcrime/sieber.html
63
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Bilgisayarlar ve )nternet konusunda 1970’li y llar n ortalar na kadar
kar la lan ve suç te kil eden eylemler, bugün için nispeten basit say labilecek
düzeyde, bilgisayarlar n çe itli ekillerde sabote edilmesi, bilgisayar sisteminin yasa
d

olarak kullan lmas ve bilgisayar casuslu u

eklinde ortaya ç kmaktayken,

zaman ilerledikçe, bilgisayar ve )nternet teknolojisinin de geli mesiyle -ki bu
teknoloji çok h zl bir ekilde geli mektedir- beraber, )nternet kullan m n n da
yayg nla mas sonucunda bilgisayar ve )nternet vas tas yla i lenen suçlar n say lar
artm ve daha karma k hale gelmeye ba lam t r68.
Bilgisayarlar yoluyla i lenen suçlar üzerine yap lan ilk çal malar, 1970’li
y llarda ba lam t r. Gerçekten, bu y llarda ortaya ç kan Amerikan E itlik Fonu (Am.
Equity Fund), Alman Herstatt ve )sviçre Volvo davalar bu çal malar tetikleyen ilk
davalard r. Söz konusu çal malar s n rl say da siber suçu aç a ç karm t r. Fakat
adli mercilere bildirilmeyen veya soru turulmayan yüksek miktarda bilgisayar suçu
oldu uda tahmin edilmektedir69.
1980’li y llardan sonra, i hayat nda ve günlük hayatta bilgisayar ve )nternet
kullan m n n yayg nla mas ile birlikte, nitelik ve nicelik olarak de i ikli e u rayan
suç olgusu, bu sahan n da birtak m hukuki düzenlemelerle disipline edilmesi
ihtiyac n ortaya ç karm t r. 1980’li y llardan sonra, bilgisayar ve )nternet yoluyla
i lenen suçlar n sadece ekonomik boyutlar n n olmad

ve bu tür suçlar n en az

ekonomi kadar önemli, di er baz de erler aleyhine de i lenebilece i anla lm t r.
Bunun sonucu olarak da siber suç olgusu ortaya at lm

ve bu suçlar n ayr bir

disiplin alt nda incelenmesi gere i ortaya ç km t r70.
2.1.4. Siber suçun tan"m"
Bili im teknolojilerinin geli mesiyle birlikte, bu teknolojiye ait kavramlar da
de i mektedir71. Bili im ortam nda i lenen suçlar belirtmek için “bilgisayar suçlar ”
(computer crimes), “bilgisayarla ilgili suç” (computer-related crime), “bilgisayar
ihlalleri” (computer abuse), “yüksek teknoloji suçlar ” (high-tech crimes), “)nternet
68

Sieber, 1998:19.
Sieber, 1998:19.
70
Çeken, 2002:2.
71
Koca, 2003:787.
69
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suçlar ” (internet crimes) gibi kavramlar kullan lmaktad r. Bu kavramlardaki
çe itlilik ve bu kavramlar n ço unda geçen bilgisayar terimi, )nternet’in
günümüzdeki gibi etkin olarak kullan lmad

dönemlerde suçlulu un bilgisayar ve

ona ba l sistemler yolu ile ortaya ç kmas ndan kaynaklanmaktad r72.
)lk zamanlarda bilgisayar suçu nedir? Neler bilgisayar suçudur? Bu suç ne
ekilde müeyyide alt na al n r? Nas l yarg lan r? Bunlarla mücadele ne ekilde
yap lmal d r? gibi sorulara cevap aran rken, bili im teknolojilerinin büyük bir h zla
ilerlemesiyle beraber, bilgisayar arac l

yla i lenen suçlar yeni geli melere ayak

uydurmu ve geli en teknoloji ve sa lad

olanaklar sayesinde olu an yeni yarar

sahalar na e olarak, yeni ihlal tipleri ortaya ç km t r73. ) te hem bu yeni ihlal
tiplerinin ortaya ç kmas hem de bilgisayar a lar n n özellikle de bu a lardan
)nternet’in etkinli ini artt rarak bili im dünyas nda bilgisayar n yan nda yer almas
sonucunda bütün ihlalleri tek bir kavram alt nda toplama ihtiyac duyulmu tur.
Bu ihtiyaca binaen uluslararas hukukta “cyber crime” denilen, ülkemizde ilk
olarak “sanal suç”74 olarak adland r lan “siber suç” terimi, daha sonra uluslararas
kullan ma paralel olarak bili im teknolojileriyle i lenen suçlar için kullan lmaya
ba lanm t r.
Türk yaz n nda hala bu suçlar için genel bir kavram kullanmak hususunda
görü birli i yoktur. Erem75, Yaz c o lu76 Bilgisayar Suçlar,; )çel77 ve Yenisey78
72

Beceni, Yasin. Siber Suçlar. 29 N)SAN 2004. s.17.
http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/yasinbeceni/indeks.htm .
73
Yaz c o lu, 2002:452.
74
Yaz c o lu, (2002:452)’e göre, do ru tercihin “bilgisayar suçu” mu veya “yüksek teknoloji suçlar ”
m ya da “bili im suçu” mu oldu u konusundaki isim sorunu, bilgisayar a lar ile ilgili suçlara “sanal
suç”, “internet suçu” veya “siber suç” kavramlar ndan hangisinin tercih edilmesi gerekti inde de
ç kmaktad r. ;öyle ki, sanal kelimesinin sözlük anlam “gerçekte yeri olmay p zihinde tasarlanan,
mevhum, farazi, tahmini” anlam nda iken bilgisayar a lar , bu a lar aras ndaki ba lant lar, ileti im ve
yine bu ortamda gerçekle tirilen suçlar farazi de il gerçektir; di er taraftan “internet suçu” deyimi de
bilgisayar a lar ile ilgili suçlar tam olarak kar lamamaktad r. Çünkü siber uzay terimi internet
sözcü ünden daha geni bir anlam vard r. Bu nedenle “internet suçu” terimi, nispeten daha dar anlam
nedeniyle problemi tam olarak tan mlayamaz. Yine internet bilgisayar a lar ndan bir tanesidir ve
bugün için en yayg n olarak kullan lan d r. Çok h zl geli en ve de i en siber uzayda ismi “internet
suçu” olarak belirlemek ba ka bir bilgisayar a nda i lenen veya yar n daha yayg n olarak
kullan lmaya ba lanabilecek ba ka bir a da uçlar ifade edebilmek veya kar layabilmek bak m ndan
çe itli sorunlar do urabilecektir. Bu nedenledir ki dünyada bilgisayar a lar nda i lenen suçlara (crimes
related to computer networks) siber suçlar (cyber crime) kavram kullan lmaktad r.
75
Erem, 1993:727vd.
76
Yaz c o lu, 1997:53 vd.
77
)çel, 2000:414.
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nternet’te /lenen Suçlar; Önder79 Bili/im Alan,nda Suçlar; Koca80, S nar81 ve
Çeken82

Siber Suçlar; Ünver83 nternet Alan,nda Suçlar; Bayraktar84, Ersoy85,

Yenidünya/De irmenci86, Dülger87 ve Karagülmez88 Bili/im Suçlar, kavramlar n
kullanmaktad rlar.
Yukar dan da anla laca

gibi Türk yaz n nda ortak bir kullan m n söz

konusu olmamas nedeniyle çal mam zda an lan suçlar için uluslararas hukukta
yayg n olarak kullan lan ve bu konuda Dünya’daki tek düzenleme olan Avrupa
Konseyi Siber Suç Sözle mesi’nin de ad na uygun olarak “siber suç” kavram n
kullanman n uygun olaca

dü üncesiyle siber suçlar kavram kullan lm t r.

Bilgisayar a lar ile ilgili suçlar n, yani siber suçlar n tan m n yapmadan
önce k saca bilgisayar suçu kavram ndan da bahsetmek gerekmektedir.
Bilgisayar suçunun herkesin üzerinde fikir birli i sa lad
yap lamam t r89. Hatta uluslararas örgütler bile haz rlam

ortak bir tan m

olduklar raporlarda

resmi bir tan m yapmaktan kaç narak eylemlere göre bir s n fland rma yapm lard r.
Avrupa Toplulu u uzmanlar komisyonu bilgisayar suçlar n “bilgileri otomatik
i leme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde kanuna, ahlaka ayk r
olarak veya yetki d

gerçekle tirilen her türlü davran ” olarak tan mlarken (May s

1983 Paris); Birle mi Milletler de 2000 y l nda Brüksel’deki 10’uncu kongresinde
bilgisayar suçlar n , “bilgisayarlar n güvenli ine ve i levlerine zarar verme amaçl
herhangi bir fiil” olarak tan mlam t r.
Bili im teknolojisinin h zla geli mesi ve bilgisayar n insan hayat n n her
alan na girmesiyle birlikte homojen bir bilgisayar suçundan bahsetmenin mümkün

78

Yenisey, 2001: 447.
Önder, 1994:504.
80
Koca, 2003:787.
81
S nar, 2001:69.
82
Çeken, 2002:2.
83
Ünver, 2001:59.
84
Bayraktar, 2000:202.
85
Ersoy, 1994:166.
86
Yenidünya ve De irmenci, 2003:27.
87
Dülger, 2004:63vd.
88
Karagülmez, 2005:37.
89
“Bilgisayar Suçu” kavram n n farkl tan mlar için bkz. Yaz c o lu, 1997:136 vd.
79
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olmamas nedeniyle, bilgisayar suçu kavram n n kullan lmas ndan vazgeçilmi ve
siber suç kavram kullan lmaya ba lanm t r90.
Siber suç, en geç ve belkide en karma k problem olarak siber dünyada yerini
alm t r. Bu sebeple siber suçun tan m n yapmak oldukça güçtür. En basit ekliyle
siber suç, siber uzayda i lenen suç olarak tan mlanabilir. Fakat bu tan mlama, siber
suçlar n tasnifine ili kin olup, siber suçun niteli ini ortaya koymamaktad r. Siber suç
terimi, esasen bir bilgisayar sistemi veya a

arac l

yla bir bilgisayar sistemi veya

a nda veya bir bilgisayar sistemi veya a na kar
anlam na gelmektedir. Bu yönü dikkate al nd

gerçekle tirilen eylemler

nda siber suç ile bilgisayar suçu

aras nda bir fark görülmemektedir. Avrupa Birli i’nin bir bildirisinde de bilgisayar
suçunun geni anlamda tan mland
siber suçun da kullan ld
Yine Birle mi

ve ayn anlama gelen yüksek teknoloji suçu ve

belirtilmi tir91.
Milletler 10 uncu Kongresinde siber suçlar, bilgisayar

a lar nda veya a lar na kar gerçekle tiren her türlü fiil olarak tan mlanmakta ve dar
anlamda ve geni anlamda siber suçlar olarak ikiye ayr larak incelenmektedir. Dar
anlamda siber suçlar , bilgisayar sisteminin güvenli ini veya veri i lemini hedef alan
eylemler olarak tan mlan rken; geni
arac l

anlamda ise bilgisayar sistemi ve a

yla veya bu sistem veya a da gerçekle en herhangi kanun d

eylem olarak

92

tan mlanmaktad r .
Yukar da yap lan aç klamalar n

nda siber suçun tan m n

yapmak

gerekirse; siber suç, bilgisayar veya bilgisayar a lar n n siber uzayda yap lan
kanunsuz bir davran n arac veya amac ya da her ikisi olarak kullan lmas d r. Di er
bir ifade ile herhangi bir suçun elektronik ortam içersinde i lenebilme imkan
bulunuyor ve bu ortam içerisinde gerçekle tirilen fiil genel olarak hukuka ayk r veya
suç olarak tan mlanabiliyorsa bu suçlara siber suçlar denir93.
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2.1.5. Siber suçlar"n özellikleri
Bilgisayar a lar n n tüm dünyay sarmas yla beraber, )nternet kullan m
yayg nla m ve siber uzay olarak adland r lan sanal dünyada bir tak m hukuka ayk r
eylemlerin gerçekle tirilmesinde bir vas ta olarak kullan lmaya ba lanm t r. Bu
sebeple, siber uzayda i lenen siber suçlar n, hukuk düzeni taraf ndan tan mlanmas
ve ceza hukukunda mevcut olan kurallar kar s ndaki konumlar n n belirlenmesi
gereklili i ortaya ç km t r. Bu gereklilik sonucunda öncelikli olarak incelenmesi
gereken konu, siber suç ile klasik anlamdaki suç kavram aras ndaki ili kidir. Siber
suçlar klasik anlamdaki suçlar n siber uzay n bir vas ta olarak kullan lmas yla i lenen
suçlar m d r? Yoksa siber suç klasik anlamdaki suç kavram ndan ayr ba ms z bir
suç kategorisi midir? Siber suç, klasik suç ayr m bu görü ler çerçevesinde
incelenecektir.
2.1.5.1. Siber suçlar"n klasik suçlar"n bir görünümü oldu#unu savunan görüI
Bu görü ün savunucular , siber uzayda gerçekle tirilen suçlar ile gerçek
dünyada i lenen suçlar aras nda suçun temel unsurlar bak m ndan bir fark olmad
esas ndan yola ç kmakta ve her iki suç aras nda tek fark n “fiziksel gerçeklik”
noktas nda ortaya ç kt

görü ünü ileri sürmektedirler.

Onlara göre, gerçek dünyada i lenen suçlar fiziksel bir gerçekli e sahiptir.
Siber suçlar n i lendi i siber uzay ortam ise, gerçek dünyan n yan nda ancak ondan
ayr bir varl k olarak yer almaktad r. Ancak fiziksel bir gerçeklikten yoksun olmas ,
gerçek dünyada uygulanan ceza hukuku ilke ve normlar n n siber suçlar hakk nda
uygulanamayaca

anlam na gelmez. Siber suçlar ile klasik suçlar aras nda temel

unsurlar bak m ndan bir fark bulunmamakta, siber suçlarda, klasik suçlardan farkl
olarak siber uzay ortam suçun gerçekle tirilmesinde bir araç olarak kullan lmaktad r.
Örne in telefon, radyo ve televizyonun bulunu u, sahtekarl k cürümlerini i lemekte
olan ki ilerin bu aletleri kullanarak çok daha yeni ekillerde bu suçu i lemeleri için
kendilerine e siz olanaklar tan m t r. Ancak bu durum, sahtekarl k suçunun
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yüzy llard r kanund

say lmas n ve bu suçlar n yüzy llard r i lenmekte oldu u

gerçe ini de i tirmemektedir94.
Siber suçlar n klasik suçlar n bir görünümü oldu unu savunanlar, e er siber
uzay ortam sadece geleneksel suçlar n i lendi i bir ortam ise, siber suçlar
tan mlamak için ayr bir kategori yaratmaya, özel hukuki düzenleme yoluna gitmeye
gerek bulunmad

n savunmakta ve mevcut hukuk kurallar n n bu konuda yeterli

oldu unu ileri sürmektedir95. )ddialar n güçlendirmek için gerçek dünyada i lenen
baz geleneksel suçlar ile bu suçlara temel unsurlar yönünden benzeyen siber suçlar
kar la t rarak incelemektedirler.
Söz konusu görü ü savunanlar bu kar la t rmalar n n birinde h rs zl k suçunu
ele al p, bu suç ile siber uzay ortam nda gerçekle tirilen siber h rs zl k suçunu
kar la t rarak her iki grup aras nda bir farkl l

n olup olmad

n belirlemeye

çal m t r.
Söz konusu kar la t rmada siber h rs zl k terimi, bir bütün olarak, siber uzay
ortam n n

kullan lmas

yoluyla

gerçekle tirilen

yaz l mlar n da kapsar biçimde- para veya mal h rs zl

bilgi

h rs zl

,

ile hizmet h rs zl

-bilgisayar
fiillerini

96

de içine alan bir manada kullan lmaktad r .
Gerçek dünyada h rs zl k basitçe, ba kas na ait ta nabilir bir mal n sahibinin
r zas

olmaks z n faydalanmak kast

ile bulundu u yerden al nmas

eklinde

tan mlanabilir. Mal terimi sadece para, mücevher, giysi gibi maddi eyleri de il
elektrik, dijital veriler gibi fiziksel varl

olmayan eyleri de kapsar. Klasik anlamda

h rs zl k suçunun gerçekle ebilmesi için Anglo Amerikan hukuk gelene ine göre dört
unsurun gerçekle mesi gereklidir97. Buna göre maddi unsur; bir ba kas n n mal
varl

nda bulunan bir mal alarak fiili hakimiyet alan na dahil edilmesidir. Manevi

unsur; failin bu eylemi kasten gerçekle tirmesidir. Hukuka ayk r l k unsuru; failin
suç konusu mal almak veya fiili hakimiyet alan na dahil etmek konusunda hukuken
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korunan bir yarar n n olmamas d r. Zarar unsuru ise; ma durun mal varl

nda

bulunan maldan yoksun kalmas d r.
Klasik anlamda h rs zl k suçunun olu abilmesi için gerekli olan bu unsurlar
siber h rs zl k suçunun gerçekle mesi ve ceza sorumlulu unu do urabilmesi
aç s ndan da uygulanabilir niteliktedir. Buna örnek olarak siber uzay n bir para veya
mal h rs zl

amac yla kullan lmas verilebilir. Bir siber suç failinin, siber uzay

ortam n kullanarak kendi bilgisayar ndan bir finans kurulu unun sistemine girdi ini
ve bu finans kurulu unun fonlar nda bulunan paralar kendisine ait hesaplara
geçirdi ini dü ünürsek, siber suçun faili ba kas na ait oldu unu bildi i paray hukuka
ayk r olarak kendi fiili hakimiyet alan na geçirmekte ve o paraya hukuken sahip olan
ki ileri zarara u ratmaktad r. Siber h rs zl k ile gerçek dünyadaki h rs zl k aras ndaki
tek fark, burada failin gerçek dünyada fiziksel güç harcayarak gerçekle tirebildi i bir
eylemi bilgisayar ve siber uzay ortam n kullanarak gerçekle tirmesidir. Suçun
failleri, h rs zl k suçunu gerçekle tirmek için farkl metotlar kullanmakta fakat bu
metotlar suçun yap sal unsurlar üzerinde bir de i iklik meydana getirmemektedir.
Ba kas n n arazisine tecavüz, ev içinde h rs zl k, sahtekarl k, doland r c l k,
pornografi ve müstehcenlik, tehdit, h rs zl k, zimmet, ba kas n n mal na zarar verme,
te ebbüs, yasa d

para toplama, komplo, ihkak- hak ve terörizim gibi suçlar hem

sanal dünyada hem de gerçek dünyada i lenmesi mümkün olan suçlard r. Bu suçlar n
de i ik i lenme ekillerinde dahi bilinen suçlara ait ceza sorumlulu u prensipleri
uygulanabilmektedir. Bunlar bu özelliklerinden dolay k saca siber suç benzerleri
olarak isimlendirebiliriz98.
Sonuç olarak bu görü ü savunanlar, siber suçun i lenebilmesi için siber uzay
ortam n n kullan lmas n n gerekli oldu unu fakat bu gereklili in suç olu turan
eylemi yeni ve ba ms z bir suçluluk biçimine dönü türmedi ini ifade etmektedirler.
Ceza hukukunun mevcut normlar , siber uzay ortam nda gerçekle tirilen yeni suç
biçimine de uygulanabilmektedir. O halde yukar da örnekte verilen siber h rs zl

n

ve benzeri )nternet suçlar n n yeni ve ba ms z bir kategori olarak nitelendirilmesi
mümkün de ildir. Bu suçlar için özel bir hukuki düzenleme rejimi geli tirilmesine de
gereksinim bulunmamaktad r.
98

Çeken, 2002:4.
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Bu görü ü esas alan devletler, siber suçlar bak m ndan gerek suç siyasetleri,
gerek ceza kanunlar n n olu umunda esas te kil eden suçla korunan hukuki yarar
k stas n muhafaza etme olgusu, gerek kanunlar nda suç enflasyonuna yol açmamak
ve gerekse yukar da da belirtildi i gibi mevcut suçlar n zaten bilgisayar veya
bilgisayar a lar

marifetiyle i lenen suçlar

yapt r m alt na almaya yetti i

dü üncesiyle kanunlar n , mevcut suçlar n kapsamlar n bilgisayar veya bilgisayar a
yoluyla i lenen fiilleri kapsayacak ekilde yeniden düzenlemekte ve baz tan m ve
kavramlara bilgisayar ve bilgisayar a lar kavram n da eklemektedir99.
Bu usul, Almanlar n öncülük etti i bir sistemdir ve Avusturya, Danimarka,
Kanada, )sveç, )talyan, Yunanistan, Japonya, )sviçre, Hollanda, Norveç ve )zlanda
Ceza Kanunlar nda bu usulü kullanmaktad r100.
2.1.5.2. Sadece siber dünyada iIlenebilecek suçlar"n ayr" bir kategori oldu#unu
savunan görüI
Siber suçlar n klasik suçlardan ba ms z ve farkl

bir kategoriyi

olu turdu unu savunan görü e göre, yukar da incelenen siber h rs zl k örne inden de
anla laca

gibi baz klasik suç tipleri siber uzay ortam n n bir araç olarak

kullan lmas suretiyle i lenmekte oldu u ve bu gibi durumlarda siber uzayda i lenen
suçlar n

mevcut

ceza

kavu turulmas nda bir

hukuku

genel

sak nca olmad

ilkeleri
n

ve

normlar

söyleseler de,

ile

çözüme

gerçek

dünyada

gerçekle tirilen suçlarla benzerlik gösteren baz siber suçlar d nda, sadece siber
uzay ortam nda i lenebilen bir tak m siber suçlar n var oldu unu, bu suçlar n ise
gerçek dünyada i lenen suçlar ile bir benzerli i olmad

n ve mevcut ceza hukuku

normlar ile çözüme kavu turulamad klar n , bu nedenden ötürü bu suçlar n cezas z
kalmamas

için ayr

sürmektedirler

101
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n

ileri

Siber uzaya özgü olan yani sadece siber uzayda i lenebilecek olan siber
suçlar kategorisinin varl

n savunanlar, bu görü lerini LambdaMOO isimli sanal bir

ortamda ya anan olayla örneklendirmektedir102.
LambdaMOO, kat l mc lar n bir sohbet odas nda oldu u gibi yaz arac l
103

ve bir takma isim kullanarak ileti im kurduklar sanal bir topluluktur

yla

. Di er sohbet

odalar ndan farkl olarak LambdaMOO’da kat l mc lar kimlik bilgileri ile toplulu a
üye olmakta ve sürekli olarak kullan lan bir sanal kimli e sahip olmaktad rlar104. Mr.
Bungle takma ismini kullanan bir LambdaMOO kat l mc s , voodoo doll ismi verilen
ve kendisine istedi i herhangi bir kat l mc n n yerine geçerek onun a z ndan
konu abilme imkan veren bir bilgisayar program n kullanarak, LambdaMOO’da
bulunan baz bayan kat l mc lar n yerlerine geçerek ve onlar n a z ndan son derece
a a lay c ifadeler kullanarak, Mr. Bungle’nin kendilerine nas l tecavüz etti ini
anlat yormu gibi bir izlenim yaratm t r. Bu LambdaMOO üyesi bayan kat l mc lar
sanal rza geçme suçunun ma durlar haline gelmi lerdir. Mr. Bungle’nin kendi
karakterlerini a a lay c bir ekilde kullanmas ve kendilerinin O’nu durdurmak
konusunda hiçbir

ey yapamam

olmalar , bu eylemin ma durlar nda gerçek

dünyada rza geçme eyleminin ma durlar nda oldu u gibi bir travma hali yaratm t r.
Bu nedenle, LambdaMOO adl sohbet odas nda ya ananlar n “sanal rza geçme”
olarak nitelendirilmi tir105.
Siber suçlar n ba ms z, klasik suçlardan farkl bir kategori oldu u görü ünü
benimseyenler, LambdaMOO örne ini vererek bu sanal rza geçme eylemini gerçek
dünyada i lenen suçlarla yap sal unsurlar bak m ndan benzerlik göstermeyen saf
siber suçlara örnek olarak göstermektedirler106.
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Sanal rza geçme olarak isimlendirilen eylemi klasik manadaki rza geçme
suçuyla kar la t r rsak, sanal rza geçme suçunun gerçek dünyadaki rza geçme
suçundan, suçun olu abilmesi için aranan unsurlar bak m ndan kesin olarak
ayr ld

n görürüz. Gerçek dünyadaki rza geçme suçunun meydana gelebilmesi için

kanun koyucunun aram

oldu u en önemli unsur, ma dura fiziksel bir sald r n n

yap lmas d r.
Siber suçlar n ba ms z, klasik suçlardan farkl bir kategori oldu u görü ünü
benimseyenler, siber uzayda fiziksel bir sald r yap lamayaca ndan, rza geçme suçu
sadece gerçek dünyada gerçekle ebilece ini Mr. Bungle’nin eylemi ise ma durun
fiziksel varl

na de il ruhsal varl

na yönelmekte oldu unu, böyle bir eylemin

ancak siber ortamda gerçekle ebilece ini ileri sürerek, bu nedenle sanal rza geçme
eylemini,

rza geçme suçunu geni

yorumlayarak ve hatta suçun tan m nda

de i ikli e giderek cezaland rmas n n mümkün olamayaca n belirtmektedirler107.
An lan görü ünü benimseyenler, siber uzay ortam n ihlal eden her eylemin,
mevcut hukuk düzeninde yap lm

olan suç tan mlar n n yeniden yorumlanmas ve

klasik ceza sorumlulu u ilkelerinin uygulanmas yla bir sonuca ula laca n
beklemenin do ru olmayaca

söylemektedirler. Onlara göre, siber uzay ortam n n

gün geçtikçe biraz daha büyüdü ü ve hemen hemen gerçek dünyada yap lan her
faaliyetin siber uzayda da yap lmaya ba land

göz önüne al narak, yeni ihlal

tiplerinin ortaya ç kabilece i ve bu ihlallerin klasik suçlardan giderek ayr laca
muhakkakt r. Bu nedenle siber suçlar n tan mlanmas ve bunlara ili kin ceza
sorumlulu u kurallar n n belirlenmesi için yeni yakla mlar geli tirilmelidir108.
Siber suçlar n klasik suçlardan ba ms z ve farkl

bir kategoriyi

olu turdu unu savunan görü ; sonuç olarak yap lmas gerekenin siber suçlar
ba ms z bir alan olarak kabul ederek, bu alanda i lenen suçlar için yeni sorumluluk
rejimi

kurallar

getirerek,

burada

i lenen

sa lanmas n n gereklili ini ileri sürmektedirler109.
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suçlar n

cezas z

kalmamas n n

2.1.5.3. Konuya iliIkin görüIümüz
Burada öncelikli olarak tart lmas gereken konu, siber uzay ortam nda
i lenen suçlar n cezaland r lmas nda, mevcut ceza hukuku normlar n n yeterli olup
olmad

d r. E er siber uzayda i lenen suçlar, gerçek dünyada i lenen suçlar

bak m ndan suçun olu abilmesine ili kin unsurlar ta yorsa, yani mevcut ceza
normlar yla cezaland r labiliyorsa, burada mevcut ceza normunun uygulanmas yla
sorun çözüme kavu turulacakt r.
Siber uzay ortam nda i lenen suç, unsurlar bak m ndan klasik suç tiplerinden
ayr yorsa, burada ceza hukuku ilkeleri göz önüne al narak yeni suç tiplerinin
tan mlanmas gerekecektir.
Günümüzde ortaya ç kan siber suçlar incelendi inde, bu suçlar n klasik
manadaki suçlarla benzer oldu u görülmektedir. Bu sebeple bu suçlar mevcut ceza
hukuku

normlar yla

cezaland r labilmektedir.

Yani

bugün

siber

suçlar n

cezaland r labilmesi konusunda bir problem ya anmamaktad r. Yaln z, ileride siber
uzayda yap lan ihlaller kar s nda mevcut ceza hukuku normlar n n yeterli olmamas
durumunda, kanun koyucunun bu konuda yeni düzenlemeler yapmas gerekecektir.
Siber dünyada i lenebilecek suçlar n ayr bir kategori oldu unu savunan
görü ün, görü ünü desteklemek için vermi oldu u LambdaMOO örne i, bir siber
uzay ihlali olmas na ra men bu eylem suç yo unlu u ta mamaktad r. Belki siber
uzayda sövme ve hakaret suçu oldu u konusu tart labilir. Ama rza geçme suçunun
gerçekle medi i de a ikard r. Bu ve buna benzer eylemlerin “netiquette” olarak
adland r lan, internet kullan m ahlak na ayk r l k olarak de erlendirilmeleri daha
do ru olacakt r110.
2.2. Siber Suçlar"n S"n"fland"r"lmas"
Siber suçlar n hayat m zda yeni yeni yer almaya ba lamas ve bizleri rahats z
etmesiyle beraber, siber suçlar çe itli yönleriyle düzenleme ve s n fland rma gere i
ortaya ç km t r. Ceza Hukukunun temel ilkelerinden biri olan “kanunsuz suç ve ceza
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olmaz” ilkesi uyar nca, kanun koyucular n n bu suçlar için düzenlemeler yapmas
gerekti i ifade edilmi tir.
Ancak bu konuda bilgisayar a lar

alan ndaki sorunlar n ve özellikle

)nternet’in tam olarak de erlendirilememesi, )nternet’in sürekli geli mesi ve her
geçen gün biraz daha fazla insan hayat na girmesi, bunun sonucunda yeni ihlal
tiplerinin ortaya ç kmas cezaland r lmas dü ünülecek fiillerin hangileri oldu unu
saptamaya imkan vermemektedir. Bu nedenle siber suçlar s n fland rma çal malar
farkl l k arz etmektedir.
Siber suçlar n tarifini yaparken de gördü ümüz gibi herkesin uzla m oldu u
bir tan m bulunmamaktad r. Konu ile ilgilenen kimi uzmanlar bu kapsama girmesi
muhtemel fiilleri saymakla yetinmekte ve gruplara ay rarak tasnife gerek
görmemekte, baz uzmanlar ise, bu suçlar iki, üç ya da dört ana ba l k alt nda
incelemektedir.
Öncelikle doktrinde genel kabul gören McConnel International adl Amerikan
global politika ve teknoloji yönetimi dan manl k firmas
s n fland rmaya bakmak gerekir

111

taraf ndan yap lan

. Bu s n fland rmaya göre siber suçlar dört ba l k

alt nda incelenmi tir.
2.2.1. McConnel International’"n Yapm"I Oldu#u S"n"fland"rma
2.2.1.1. Veri Suçlar"
Verilere kar i lenebilecek suçlar üç alt ba l k halinde düzenlenmi tir.
2.2.1.1.1. Verilere Müdahale Edilmesi
Siber uzayda veri transferine müdahale edilmesine ili kin suçtur. Bu suçun
gerçekle mesi için, verilerin transferi s ras nda üçüncü ki ilerin bu transfere
müdahale ederek veri naklini engellemesi, naklin rotas n de i tirmesi ve üçüncü
ki ilerin verileri ele geçirmesi gerekmektedir.
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2.2.1.1.2. Verilerin De#iItirilmesi
Bu suçun olu abilmesi için verilerin sakl tutuldu u bir ortamda veya
iletildi i s rada de i tirilmesi, k smen veya tamamen tahrip edilmesi gerekmektedir.
Buradan ç kan bir sonuçda aktar m s ras nda verilerin de i tirilebilir, tahrip edilebilir
veya silinebilir olmas d r. Bu durum iki ayr suçun i lenmesi durumunu ortaya ç kar r
ve bu halde iki suç birle tirilerek tek bir ceza verilir.
2.2.1.1.3. Veri H"rs"zl"#"
Çal nan verilerin, veri sahibinin veya üçüncü bir ki inin aleyhine olacak
ekilde kullan lmas veya çal nan veriler sayesinde çalan veya ba ka biri lehine
haks z bir kazanç sa lanmas durumunda ortaya ç kan bir suçtur.
2.2.1.2. A# Suçlar"
Verilerin bir yerden ba ka bir yere iletilmesini sa layan sisteme a
sistemi112denmekte olup, ikinci suç grubunu olu turmaktad r. Bu suçlar iki çe ittir.
2.2.1.2.1. A# Engellenmesi
A n tamam na veya bir k sm na eri imin engellenmesidir. Bu suç farkl
ekillerde i lenebilmektedir. En s k kar la lan ekli web siteleri ve )SS üzerinden
gönderilen veriler yüzünden eri imin engellenmesi ya da önlenmesidir. Buna DDOS
(distributed denial of service) sald r lar denmektedir. DDOS sald r lar , “hack”
edilen bilgisayarlar n yönlendirilmi

oldu u siteye, bilgisayara veya sisteme

gönderilen veriler nedeniyle ba kalar n n o siteye, bilgisayara veya sisteme
eri iminin engellenmesi veya önlenmesi olarak ifade edilmektedir.
2.2.1.2.2. A# Sabotaj"
A n veya sistemin fiziki ve elektromanyetik olarak tahrip edilmesi veya
de i ikli e u rat lmas d r.

112

Uçkan ve Beceni; (2004:390)’a göre, a sistemlerini üç ana ba l k halinde inceleyebiliriz. Birinci
a sistemi, belli teknik gereklilikleri sa layan herkesin kullanabildi i aç k a sistemi; ikincisi sadece
tan mlanan kullan c lar taraf ndan kullan labilen intranet (iç a ); son olarakta belli bir kurumun
ileti imini sa lamak için olu turulmu kurum içi a sistemi extranet (d a ) tir.
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2.2.1.3. Yetkisiz EriIim Suçlar"
Burada eri imden; sistemin bir k sm na ya da bütününe veya içerdi i verilere
ula ma kastedilmektedir. Bu suç grubunda iki çe it suça yer verilmi tir.
2.2.1.3.1. Yetkisiz EriIim
Sistem içerisindeki mevcut olan bilgilere ula m hakk , söz konusu bilgilere
ula ma yetkisi verilen ki ilere aittir. Yetkili ki iler d nda sisteme girip bilgilere
ula mak ve bunlar ba kalar yla payla mak hemen hemen her ülkede suç olarak
kabul edilmi tir. Bu suçun hedefi bir bilgisayar sistemi ya da a d r.
2.2.1.3.2. Virüs Yay"lmas"
Bili im sistemlerine a

üzerinden veya manuel olarak CD ve disketler

kullan larak zarar vermek için gerçekle tirilen bir suç fiilidir.
2.2.1.4. lgili Suçlar
Bu ba l k alt nda incelenen husus Bili im ve )leti im Teknolojileri alan nda
i lenen suçlarda i tirakin cezaland r lmas d r. Mevcut ceza kanunlar nda i tirak zaten
cezaland r ld

ndan,

bu

suçlarda

ayr ca

düzenlemeye

gitmenin

gere i

bulunmamaktad r. Bu ba l k alt nda düzenlenen di er iki suç türü unlard r.
2.2.1.4.1. Bilgisayarla lgili Sahtekarl"klar
Kendisine veya ba kas na yasa d

yollarla maddi menfaat sa lamak ve

ma duru zarara u ratmak amac yla, bilgisayar sistemlerinden yararlanarak sahte
materyal (banknot, kredi kart , senet vs.) olu turmak veya dijital ortamda tutulan
belgelerde (formlar, raporlar, vs.) de i iklik yapmakt r. Dijital ortamda tutulan
dokümanlar de i tirmek sahtekarl
belgeler () ak

n bir çe idi olup, bilgisayarda mevcut olan

programlar , personel bilgileri vs) de i tirilerek insanlarda yanl

kanaatlar olu turulabilmektedir.
2.2.1.4.2. Bilgisayarlarla lgili Doland"r"c"l"k
Haks z fayda sa lamak amac yla bilgisayar sistemlerine müdahale ederek
veya sahte veri girerek veya mevcut bilgileri de i tirerek ma dura zarar verme
eylemidir.

41

)kinci olarak )nternet Üst Kurulu’nun yapm

oldu u s n fland rma

incelenecektir. Bu s n fland rma yap l rken, )nterpol Genel Sekreterli i’nin
haz rlam

oldu u “)nterpol Bilgisayar Suçlar El Kitab ” (Interpol Computer Crime

Manual) esas olmak üzere, Birle mi Milletler’in haz rlam

oldu u “Birle mi

Milletler Bilgisayar Suçlar n Kontrol ve Önleme” (United Nations on the Prevention
and Control of Computer-Related Crime) kitapç

ve Avustralya Polis Te kilat ’n n

haz rlam oldu u “Bilgisayar Kaynakl Suçlar n Soru turulmas için Asgari ;artlar”
(Minimum Provisions for the Investigation of Computer Based Offences)
kitapç klar ndan istifade edilmi tir113. Söz konusu s n fland rmaya göre siber suçlar
unlard r.
2.2.2.

nternet Üst Kurulu’nun Yapm"I Oldu#u S"n"fland"rma

2.2.2.1. Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz EriIim
2.2.2.1.1. Yetkisiz EriIim
Bir bilgisayar sistemine ya da bilgisayar a na, bir ki inin yetkisi olmadan
eri mesidir. Eri im, sistemin bir k sm na ya da bütününe veya programlara veya
içerdi i verilere ula ma anlam ndad r. )leti im metodu önemli de ildir. Yetkisiz
eri im, bir ki i taraf ndan bir bilgisayara do rudan yak n bir yerden olabilece i gibi,
uzak bir mesafeden örne in bir modem hatt ya da ba ka bir bilgisayar sisteminden
de olabilir.
2.2.2.1.2. Yetkisiz Dinleme
Bir bilgisayar veya a sistemi kullan larak, ileti imin yetkisiz olarak sistem
içinden yap lan teknik anlamda dinlenmedir. Suçun hedefi her türlü bilgisayar
ileti imidir. Genellikle halka aç k ya da özel telekomünikasyon sistemleri yoluyla
yap lan veri transferinin teknik olarak takip edilmesi ve dinlenmesidir.
Teknik anlamda dinleme, ileti im içeri inin izlenmesi, verilerin kapsam n n
ya do rudan (bilgisayar sistemini kullanma ya da eri me yoluyla) ya da dolayl
olarak (elektronik dinleme cihazlar n n kullanma yoluyla) elde edilmesi ile ilgilidir.

113

Daha geni bilgi için bkz. http://www.tuena.ubak.gov.tr/m06.php# (27.03.2005)
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Suçun olu mas için hareketin yetkisiz ve kasten i lenmesi gerekir. Uygun
yasal artlar çerçevesinde, soru turma yetkililerinin yapt klar dinleme bu kategoriye
girmez.
2.2.2.1.3. Hesap hlali
Herhangi bir ödeme yapmaktan kaç nma niyetiyle bir ba kas n n bilgisayar
sistemlerinden eri ilebilen hesab n kanunsuz olarak kullanmakt r. Ba ka bir ifadeyle
bir ki inin, )nternet, telefon veya benzer bir sistemdeki hesab n n ki inin r zas
olmaks z n, kanunsuz olarak kullan lmas d r.
2.2.2.2. Bilgisayar Sabotaj"
2.2.2.2.1. Mant"ksal Bilgisayar Sabotaj"
Bir bilgisayar ya da ileti im sisteminin fonksiyonlar n engelleme amac yla
bilgisayar verileri veya programlar n n sisteme girilmesi, yüklenmesi, de i tirilmesi,
silinmesi veya ele geçirilmesidir. O halde mant ksal bilgisayar sabotaj , bir bilgisayar
ya da ileti im sisteminin fonksiyonlar na zarar vermek amac ile verilerin veya
programlar n “zaman bombas ”, “truva atlar ”, “virüsler”, “solucanlar” gibi
yaz l mlar kullan larak de i tirilmesi, silinmesi, ele geçirilmesi ya da çal maz hale
getirilmesidir.
2.2.2.2.2. Fiziksel Bilgisayar Sabotaj"
Bir bilgisayara ya da ileti im sistemini olu turan parçalara, sistemin
fonksiyonlar n yerine getirmemesi amac yla fiziksel yollarla zarar verilmesidir.
2.2.2.3. Bilgisayar Yoluyla Doland"r"c"l"k
Bilgisayar

ve

ileti im

teknolojileri

kullan larak

verilerin

de i tirilmesi ve silinmesi yoluyla kendisine veya ba kas na yasad

al nmas ,
ekonomik

menfaat temin etmek için ma dura zarar vermektir.
Suçlunun hedefi kendisine veya bir ba kas na mali kazanç sa lamak ya da
ma dura ciddi kay plar vermektir. Bilgisayar doland r c l

suçlar , suçlar n modern

bilgisayar teknolojileri ve a sistemlerinin avantajlar n de erlendirmeleri yoluyla
klasik doland r c l k suçlar ndan farkl l k gösterir.
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2.2.2.3.1. Banka Kart" Doland"r"c"l"#"
Kartl

ödeme sistemleri kullan larak yap lan doland r c l k ve h rs zl k

suçlar d r.
Kredi kartlar , bankamatik kartlar ve benzeri kartlarla yap lan doland r c l k
suçlar d r. Kart ödeme sistemleri (ATM-Automated Teller Machine) genelde
bankalar veya benzer finans kurulu lar taraf ndan kullan l rlar. Eri im genellikle bir
ki i tan mlama numaras (PIN-Personel Identification Number) giri i gerektiren, bir
kart ya da benzeri bir sistem ile yap lmaktad r. Doland r c l k bu kartlar n çal nmas ,
ço alt lmas , kopyalanmas veya ileti im hatlar n n engellenmesi ve dinlenmesi
yoluyla olu ur.
2.2.2.3.2. Girdi/Ç"kt"/Program Hileleri
Bilgisayar sistemine kas tl olarak yanl
yanl

veri giri i yapmak veya sistemden

ç kt almak ya da sistemdeki programlar n de i tirilmesi yoluyla yap lan

doland r c l k ve h rs zl kt r.
Bir bilgisayar veri taban na yanl

veri girmek, yayg n bir doland r c l k

yoludur. Davalar ara t r l rken sistemde kullan lan yaz l m programlar n da içerecek
ekilde tam bir teknik tan mlama yap lmas na ihtiyaç vard r.
2.2.2.3.3. letiIim Servislerini Haks"z ve Yetkisiz Olarak Kullanma
Kendisine veya ba kas na ekonomik menfaat sa lamak maksad yla ileti im
sistemlerindeki protokol ve prosedürlerin aç klar n kullanarak ileti im servislerini
veya di er bilgisayar sistemlerini hakk olmadan kullanmakt r.
2.2.2.4. Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
Kendisine ve ba kas na yasad

ekonomik menfaat temin etmek ve ma dura

zarar vermek maksad yla, bilgisayar sistemlerini kullanarak sahte materyal (banknot,
kredi kart , senet vs.) olu turmak veya dijital ortamda tutulan belgeler (formlar,
raporlar vs.) üzerinde de i iklik yapmakt r.
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2.2.2.5. Bir Bilgisayar Yaz"l"m"n"n zinsiz Kullan"m"
Kanunla korunmu

yaz l mlar n izinsiz olarak ço alt lmas n , yasad

yöntemlerle elde edilen bilgisayar yaz l mlar n n sat n , kopyalanmas n , da t m n
ve kullan m n ifade eder.
2.2.2.5.1. Lisans SözleImesine Ayk"r" Kullanma
Tek bir bilgisayar için al nan yaz l m n, birden fazla bilgisayarda lisans
haklar na ayk r olarak kullan lmas d r.
Yaz l m lisanslar genellikle tek bir bilgisayarda kullanmak üzere tanzim
edilir. Tek bir bilgisayar için al nan yaz l m n lisans haklar çerçevesinde birden
fazla bilgisayara kullan lmak üzere kopyalanmas ve çal t r lmas yasakt r.
2.2.2.5.2. Lisans Haklar"na Ayk"r" Ço#altma
Lisans sözle mesi ile korunmu

bir yaz l m n saklanm

oldu u medya

ortam n n ba ka bir medya ortam na kanunsuz olarak kopyalanmas d r. Genel
itibariyle ödemeden kaç nmak için daha önce sat n al nm
sözle mesine ayk r olarak kopyalanm

veya yine lisans

yaz l m n ba ka bir medya ortam na

ta nmas d r.
Burada söz konusu yaz l m kopyalayan da, kopyalatan da sözle me ihlali
yapm

say l r. Bugün bir çok yerde sat lan program, film ve oyun CD’leri bu

ekildedir. Bu tür CD’lere bak ld
olmad

nda üzerlerinde Kültür Bakanl

n n bandrolü

, yaz labilir CD’lere kay t edildi i ve orijinal kutular nda olmad

görülmektedir.
2.2.2.5.3. Lisans Haklar"na Ayk"r" Kiralama
De i ik medyalar üzerine kay tl oyun, film ve yaz l mlar n lisans haklar na
ayk r olarak kiralanmas d r. Ba ka bir deyi le, oyun, program ve filmleri kiralamaya
yönelik özel bir lisans bulunmadan kiralanmas d r. Uygulamada daha çok film ve
oyun cd’lerinin kiralanmas olarak kar m za ç kmaktad r.
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2.2.2.6. Di#er Suçlar
2.2.2.6.1. KiIisel Verilerin Suiistimali
Ticari ya da mesleki s rlar , ki isel bilgileri ya da de erli di er verileri ki inin
kendisine veya bir ba kas na menfaat sa lamak ya da zarar vermek amac yla, bu
bilgileri kullanmas , satmas ve da tmas d r. Daha aç k bir ifadeyle, banka, hastane,
al veri merkezleri, devlet kurumlar gibi kurulu larda tutulan her türlü ki isel
bilginin ki isel menfaat sa lamak veya ba kas na zarar vermek amac yla bu bilgilere
sahip ki ilerin r zas d nda kullan lmas d r.
2.2.2.6.2. Sahte KiIilik OluIturma ve KiIilik Taklidi
Hile yoluyla kendisine veya bir ba kas na menfaat sa lamak ya da zarar
vermek

amac yla

gerçek

ki ilerin

taklit

edilmesi

veya

hayali

ki ilerin

olu turulmas d r.
Bu metotta, gerçek ki ilere ait bilgileri kullanarak, o ki inin arkas na
saklan lmakta ve o ki inin muhtemel bir suç durumunda san k durumuna dü mesine
neden olunmaktad r. Ayr ca kredi kart numara olu turucu programlar gibi araçlar
kullan larak elde edilecek gerçek bilgilerin, hayali ki iler olu turulmas nda
kullan lmas yla menfaat sa lan lmakta ve zarar verilmektedir.
2.2.2.6.3. Yasad"I" Yay"nlar
Yasad

unsurlar n yay nlanmas ve da t lmas maksad ile bilgisayar sistem

ve a lar n n kullan lmas d r.
Kanun taraf ndan yasaklanm her türlü materyalin, web sayfalar , elektronik
postalar, haber gruplar ve optik medyalar gibi her türlü veri saklanabilecek dijital
kay t yapan sistemler vas tas yla saklanmas da t lmas ve yay nlanmas d r.
Bir di er s n fland rma da Avrupa Konseyi taraf ndan haz rlanan 23 Kas m
2001 tarihli Siber Suçlar Sözle mesinde yap lm t r. Bu sözle me ileride detayl bir
ekilde incelenecektir.
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2.3. Siber suçlar"n iIleniI Iekilleri (modus operandi)
2.3.1. Genel olarak
Siber suçlar , di er suçlardan yani geleneksel anlamdaki suçlardan ay ran
özelliklerden en önemlisi, bu suçlar n i leni

ekillerinin (modus operandi) tespitinin

zorlu udur. Siber suçlar n i lenmesine vas ta olan maddi hareket çok farkl ekillerde
ortaya ç kabilir. Söz konusu suçlar, yepyeni ve çok farkl yollarla i lenebilir. ) in
içine bilgisayar ve internet girdi inde bir suç hem çok h zl ve kolay bir ekilde
i lenebilmekte hem de suçun tespit edilmesi zorla maktad r. Yine suç tespit edilse
bile suçun failinin yakalanmas için zorlu bir u ra verilmesi gerekmekte, bu u ra a
ra men failin her zaman yakalanmas mümkün olamamaktad r.
Yukar da belirtilen nedenlerden ötürü, siber suçlar n meydana gelmesine
sebep olan modus operandilerin tan mlanmas nda ve tespit edilmesinde yarar
görülmektedir. Bu tan mlama ve tespit i lemi s n rlay c de il, örnekleyicidir. Çünkü
internet gibi bilgisayar a lar nda her geçen gün kendini yenileyen bu teknolojik
geli me kar s nda kesin bir belirlemeye gitmek büyük bir hata olacak ve bu suçlarla
mücadelede geri dü ülmesine sebep olunacakt r114. Bu nedenle her yeni olay yeni bir
modus operandi ortaya ç karabildi inden a a da incelenecek teknikler sadece u ana
kadar görülmü modus operandilerdir.
2.3.2. Truva at"
Truva at , Yunan mitolojisinde bir arma an gibi görünüp, asl nda Truva
kentini ele geçirme hedefi olan Yunanl askerleri ta yan tahta bir ata verilen add r.
Bugün siber suçlar n i leni

ekillerinden biri olan truva at ; yararl gibi görünen,

bilgisayar programlar n n, asl nda arkas nda gizli bir kodun da yer almas nedeniyle
bili im güvenli ine zarar veren, tehlikeye atan bir program olarak ifade edilebilir.
Truva atlar , bilgisayarlar
programlard r. Lisansl
kodlar n n da t ld

uzaktan yönetmek için arka kap

programlar n yasa d

açan

kopyalar n n veya aktivasyon

“warez”115 diye adland r lan siteleri veya bedava mp3, oyun

114

Yaz c o lu, 1997:151.
;ifreli olarak kullan lan her türlü program veya verinin ifrelerinin k r larak ücretsiz olarak
da t ld sitelere verilen add r.

115
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veya yeti kin içerik da tan siteleri ziyaret eden kullan c lar, fark nda olmadan
yukar da belirtilen programlar bilgisayarlar na indirirken, ayn zamanda kötü niyetli
programlar da indirmi olurlar. Bilgisayara kurulan bu programlar, arka plandan
çal arak, kullan c n n sistemine uzaktan eri im imkan sa lar. Truva atlar yla
sisteme arka kap dan ula an bilgisayar korsanlar , bilgisayar n sistem yap lanmas n
de i tirebilir, kullan c n n ifrelerine ve di er ki isel bilgilerine ula ma imkan na
sahip olabilirler. Yani truva at sisteme bula t ktan sonra, sistemin aç lmas yla
beraber kendisini belle e yükler ve sistem a lar n n aç klar n kullanarak, program
yerle tiren taraf olan bilgisayar korsan n n isteklerini yerine getirir116.
Çe itli truva atlar mevcuttur. Bunlar n hepsi ayn amaca hizmet etmekle
beraber, özellikleri bak m ndan birbirinden ayr lmaktad rlar. Truva atlar alt grupta
tasnif edilebilir. Bunlar; “uzaktan kontrol edilen truva atlar ”, “parola truva atlar ”,
“imtiyazl - yükselen truva atlar ”, “anahtar k r c ”, “y k c truva atlar ”, ve “ aka
programlar ”d r117.
Truva atlar n n en popüleri, uzaktan kontrol edilen truva atlar d r. Bu truva at
türü bilgisayar korsan na, kullan c n n hard diskine eri imini sa lar ve kullan c n n
bilgisayar nda çe itli hareketleri (cd-rom sürücüsünü aç p kapayabilir, sistem
ekran na çe itli mesajlar gönderebilir, sistemi kapatabilir vs.) yapmas na olanak verir
ve bu durum ço u kullan c n n korkmas na sebep olur.
Parola truva at ; bilgisayar parola bulmak için tarar ve buldu u parolalar
ileti yoluyla bilgisayar korsan na gönderir.
)mtiyazl -yükselen truva at ; sistem yöneticilerini aldatmak için kullan l r. Bu
tip truva atlar oldukça kullan l , ilgi çekici ve zarars z gibi görünen veya bir genel
sistemin faydas için zorunlu oldu u dü ünülen programlar n arkas nda yer al rlar.
Sistem yöneticisi bu program çal t rd

nda, bu program bilgisayar korsan na

sistem üzerinde birçok i i yapabilmesi için imtiyaz sa lar.

116

De irmenci, 2002:79
Nagpal, Rohas. What is a Trojan?. Asian Schol of Cyber Laws. 2004:2-3. 11 KASIM 2005.
www.asianlaws.org/cyberlaw/library/cc/what_trojan.htm .
117
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Anahtar k r c ad verilen truva at ; kullan c n n klavye üzerindeki her
dokunu unu not eder ve daha sonra bunlar ya bir dosyada saklar veya ileti
vas tas yla belli aral klarla bilgisayar korsan na gönderir.
Y k c truva at ; kullan c n n tüm sabit diskini, ifresini ya da sadece önemli
dosyalar n tahrip eden bir truva at d r.
;aka programlar adl truva at ise, kullan c n n sistemine zarar veren, tahrip
eden programlardan de ildir. ;aka programlar yla ya kullan c n n sabit diskine
format at l yor ya da tüm parolalar baz bilgisayar korsanlar na gönderiliyor gibi
gözükür fakat gerçekte hiçbir ey yap lm yordur.
;u anda )nternet üzerinde bir çok truva at dola maktad r. Bunlardan en
yayg n olarak kullan lanlar ise “Rottler”, “Silk Rope”, “Back Office 2000”, “Netbus”
adl truva atlar d r.
Yukar da da belirtmi oldu umuz gibi bir truva at yla bilgisayar korsan n n
yapabilecekleri, o truva at n n program yap s na göre de i iklik arz etmektedir.
Örne in Back Office 2000 isimli truva at program ile
•

CD-ROM sürücüsü aç l p kapat labilir,

•

Sistem ekran na çe itli mesajlar gönderilebilir,

•

Sistem kapat labilir,

•

Sabit diskteki istedi iniz dosyalar silinebilir,

•

Bilgisayar korsan , sabit diskten kendi bilgisayar na dosya
transfer edebilir veya müdahale edilen bilgisayara istedi i bir
dosyay yerle tirilebilir,

•

Giri

ifresi, kredi kart
118

geçirilebilir

ifresi gibi önemli bilgiler ele

.

Truva at program n n kullan ld

bir kaç olay örnek vermek gerekirse;

06.06.2005 tarihli Sabah Gazetesinde ç kan bir haberde, )srail gizli servisinin
bilgisayar merakl s olan Suriye First Leydisi Esma Esad’ n )nternet yaz malar n n
118

De irmenci, 2002:81.
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incelendi inin belirlendi i belirtilmi tir. Söz konusu eylemin bir truva at arac l
yap ld

ve e i Suriye Devlet Ba kan Be ar Esad ile yapm

tespit edildi i ve Esad hakk nda bir rapor haz rland

yla

oldu u yaz malar n

haber sayfalar nda yerini

alm t r. Bu eylemde kullan lan truva at n n özelli i, hedef bilgisayara casus bir
yaz l m gönderilerek, ard ndan bütün ileti ve dosyalar n kopyalanmas ve program n
yönlendirildi i bir ba ka bilgisayara bu bilgilerin gönderilmesidir.
Bir ba ka çarp c örnek ise, Microsoft’un gizli bilgilerinin Rus Gizli Servisi
taraf ndan “QAZ Truva At ” ad verilen bir program vas tas ile ele geçirilmesidir.
Ad geçen program bir ileti ile hedef bilgisayara bula t r lm t r. Her hangi bir zararl
içerik bar nd rm yormu gibi gözüken bu ileti gerçekte “QAZ Truva At ” program n
bar nd r yordu. )leti aç l r aç lmaz aktif hale gelen program, bilgisayar giri kodlar n
k rarak, Microsoft’un ABD Redmond’da bulunan ana bilgisayar n ele geçirerek,
program ifre ve kodlar ile baz bilgileri St. Petersburg’a gönderirken, Microsoft’a
ait olan baz bilgileri de silmi tir. Bu program sayesinde Microsoft’un ana
bilgisayar na üç ay boyunca girilmi tir. Çal nan bilgi ve dosyalar elinde bulunduran
ki i, bu dosyalar ile Microsoft’un en önemli ürünü olan Windows yaz l m n n
yüklendi i

bilgisayarlar n

ifrelerini

k racak

virüsleri

yazabilece i

ve

bu

bilgisayarlara kolayl kla girilebilece i ileri sürülmektedir119.
2.3.3. Bukalemun
Normal bir program gibi çal an “bukalemun”, asl nda bir tak m hile ve
aldatmalar uygulayarak çok kullan c l sistemlerde kullan c adlar ve ifrelerini taklit
yetene i sayesinde gizli bir dosyaya kaydederek, sistemin bak m için geçici bir süre
kapat laca na ili kin bir uyar verir. Bu s rada bukalemun program n kullanan ki i,
bu gizli dosyaya ula arak kullan c adlar n ve ifrelerini ele geçirir120.
2.3.4. Yerine geçme
Bir a a ba l olan bilgisayarlara tan nan eri im imkanlar s n flara ayr labilir.
Baz bilgisayarlara daha geni eri im imkan tan n rken di er bilgisayarlar için bu
imkan s n rland r labilir. Bu gibi durumlarda, herkesin eri im hakk , eri im kodu ve
119
120

De irmenci (2002:81): Sabah Gazetesi, 30.10.2000, sf. 26.
Ayd n, 1992:51.
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parolas yla belirlenir. Ancak sistemde yap lacak ufak hilelerle eri im hakk olmayan
ya da s n rl olan ah slara eri im hakk sa lanabilmektedir. Sistemde yap lan hile,
eri im yetkisi olan bir ki inin parola veya eri im

ifresinin yaz lmas yoluyla

yap l yorsa bu “yerine geçme” olarak isimlendirilmektedir121.
2.3.5. Mant"k bombalar"
Truva at metodunun bir çe idi olan mant k bombalar , bili im sisteminde
veya a nda bulunan bir program kodunun bir parças n ta yan, baz kötü niyetli
hareketlerin yap lmas için tasarlanan bir programd r122. Mant k bombas , bilgisayar
sisteminde, kötü niyetli bir hareket gerçekle tirebilmek için uygun durumlarda veya
sürekli olarak faaliyet gösteren bir program olup, bilgisayar sistemlerini bozmak,
i lemez hale getirmek için tasarlanmaktad r123.
2.3.6. Art"k toplama
Bilgisayar sisteminin kullan lmas ndan sonra kalan bilgilerin toplanmas d r.
Yani bilgisayar sisteminin belle inde mevcut olan ancak ihtiyaç kalmad

ndan

silinen verilerin, geli mi teknikler kullan larak tekrar elde edilmesidir.
2.3.7. Gizli dinleme
Bilgisayar sistemlerinde veri nakli yap l rken kullan lan a lara girilerek veya
bilgisayar n az da olsa yayd

elektromanyetik dalgalar n yakalanarak verilerin

tekrar elde edilmesi tekni idir.
2.3.8. Bilgi aldatmacas"
Bilgi aldatmacas , bu tür eylemler aras nda en çok tercih edilen basit ve
güvenli bir modus operandidir. Bilgisayara veri girilirken yanl
saklama ortam nda verilerin özel olarak haz rlanm

girilmesi, veri

yöntemlerle de i tirilmesi, baz

kay tlar n iptal edilmesi bu yöntem sayesinde rahatl kla yap labilmektedir.

121

De irmenci, 2002:103.
The Information Security Glossary, Logic Bomb, 17 TEMMUZ 2005.
http://www.yourwindow.to/information-security/gl_logicbomb.htm
123
Yaz c o lu, 1997:157.
122
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Bilgi aldatmacas ile ilgili olarak u örnek ilgi çekicidir. Amerika’da ya ayan
on be ya ndaki bir çocuk, evdeki bilgisayar ile Kaliforniya’daki bir hastanenin
kay tlar na ula arak, orada yatan bir hastan n, hastal

na ait geçmi bilgileri ve ona

ba l olarak hastaya verilen reçetelere ait bilgileri e lence amaçl de i tirmi tir. Bu
hareket sonucunda hasta alerjik bir reaksiyon sonucu oka girmi tir124.
2.3.9. Salam tekni#i
Bu teknik genellikle bankac l k sektöründe kullan lmaktad r. Hesaplardaki
virgülden sonraki küsuratlar n son rakam veya son iki rakam failin belirledi i bir
hesaba aktar larak orada biriktirilmektedir125. Bu durumda çok de ersiz gibi görünen
rakamlar ba ka bir hesapta topland

zaman büyük yekünler tutmaktad r.

2.3.10. Süper darbe
Süper darbe, bilgisayar sistemlerinin çe itli sebeplerle i lemez hale gelmesi
yani kilitlenmesi durumunda çok k sa bir süre içerisinde sistemin tekrar çal mas n
sa lamak üzere güvenlik kontrollerini a arak sistemde de i iklik yap labilmesi için
geli tirilmi bir programd r.
Bu program geli tirilme amac na uygun olarak kullan ld

nda çok faydal

olmas na ra men, kötü niyetli ki iler taraf ndan kötü amaçlara alet edildi inde çok
tehlikeli olabilmektedir.
Bir Amerikan bankas veri-i lem görevlisi, sistemde meydana gelen bir hatay
düzeltmek için kulland
kald rd

n n fark na varm

süper darbe program n n güvenlik tedbirlerini ortadan
ve arkada lar n n hesaplar na yüklü miktarlarda para

aktarm t r. Bu olay bir banka mü terisinin hesab nda meydana gelen azalmay fark
etmesi sonucunda ortaya ç km t r126.
2.3.11. A# solucanlar"
A

solucanlar genellikle virüslerle kar t r lan, bilgisayar a lar aras nda

herhangi bir donan ma veya yaz l ma zarar verme zorunlulu u olmadan dola an,
124

Wrobleski and Hens, 1990:366.
Yaz c o lu, 1997:155.
126
Yaz c o lu, 1997:156: Castelli’den, 1986:27.
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kullan c müdahalesine gerek kalmadan kendi kendini aktif hale getirebilen ve bir
kopyas n a a ba l olan di er bilgisayarlara bula t rabilen bir programd r. A
üzerinde dola an bir a

solucan , bilgisayar sistemine bir virüs gibi davranarak

yaz l ma zarar verebilece i gibi bir truva at da b rakabilir.
2.3.12. Bilgisayar virüsleri
Günümüzde bilgisayarlar n en büyük dü manlar olarak gösterilen virüsler,
bilgisayar belle ine yerle en, çal t r labilen programlara kendini ekleyebilen,
yerle ti i programlar n yap s n de i tirebilen ve kendi kendini ço altabilen kötü
amaçl programlard r. Teknik olarak bir bilgisayar program n n virüs say lmas için
kendi benzerini yap p, bunu ba ka programlara bula t rabilme yetene ine sahip
olmas gerekmektedir.
Virüslerin bilgisayarlar n ba l ca dü man

olarak gösterilmesinin hakl

gerekçeleri vard r. Gerçekten virüsler, bilgisayarla çal may

imkans z hale

getirebilmekte, sistemde bulunan bilgilere zarar verebilmekte, sabit diskteki verileri
silebilmektedir.
Virüsler basl ca üç bölümden meydana gelmi lerdir. Bunlar s ras

ile

kopyalama bölümü, gizleyici bölümü ve etki bölümüdür.
Kopyalama bölümü ile kendisini çal t r labilir dosyalara ilave eder.
Gizleyici bölümü, kendini gizleme görevi yapar. Daha ziyade anti-virüs
programlar n n gözünden kaçmak ve anti-virüs program n

yan ltmak için

olu turulmu tur.
Etki bölümü ile as l i lem yerine getirilir. As l i lemin yapt

zararl etkilere;

verileri kar t rmak, program n bir k sm n silmek, disk veya disketin çal mas n
engellemek örnek olarak verilebilir.
Genel olarak virüsleri tahrip edici ve sisteme rahats zl k verici olarak ikiye
ay rmak mümkündür. Tahrip edici virüsler, verilerin veya programlar n bir k sm na
veya tamam na zarar verip, sistemin çal mas na mani olurken, sisteme rahats zl k
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verici virüsler ise geçici bir süre sistemin çal mas na mani olan, ekranda garip
mesajlar n görünmesine sebep olan virüslerdir127.
Bilgisayar virüslerinin yol açt

zararlar küçük gibi gözükse de toplamda çok

büyük zararlara yol açabilmektedirler. 3 May s 2000 günü tüm dünyada yay lan ve
elektronik postaya ekli olarak gelen “I Love You” veya “Love Bug” virüsü olarak
bilinen bir virüs, çok k sa zamanda 55 milyon bilgisayara ula m ve bunlardan 2.5-3
milyonuna bula arak 8.7 milyar dolar zarara sebebiyet vermi tir128.
2.3.13. stem d"I" al"nan elektronik iletiler (SPAM)
)nternet’in yayg nla mas yla birlikte ortaya ç kan yeni bir kavram olan
SPAM, istem d

al nan elektronik iletilere verilen isimdir. SPAM, Amerikan orijinli

bir kelime olup, bir Amerikan firmas n n baharatl domuz eti ve jambon için
kulland

“Spiced Pork And Ham” kelimelerinin ba

harflerinin al nmas ile

olu turulmu tur129.
SPAM, genellikle pazarlama, reklam veya sosyal içerikli olarak büyük
kitlelere ula t r lmak istenen mesajlar n kullan c n n iste i d nda kendisine )nternet
ile yollanmas na dayan r130.

ya da cep telefonu gibi teknolojiler arac l

Frans z Ulusal Enformasyon ve Özgürlük Komisyonu (Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés) SPAM’ , hiçbir temas olmaks z n
tart ma forumlar ndan, da t lan listelerden ve web sayfalar ndan elde edilen
elektronik adreslere al c n n talebi olmaks z n aras ra büyük hacimlerde gönderilen
ve ticari amaç ta yan e-postalar olarak tan mlam t r131.
Bireylerin özgür iradesine müdahale edici, bireysel ve ulusal kaynak israf na
yol aç c olmas nedeniyle Ula t rma Bakanl

127

bünyesinde olu turulan )nternet Üst

Yaz c o lu, 1997:163
Zetter, 2000:80 vd.
129
Memi , Tekin. Hukuki Aç,dan Kitlelere E-posta Gönderilmesi. Saarbrücken Hukuki )nternet
Projesi. 18 A>USTOS 2005. www.jura.uni-sb.de/turkish/TMemis1.html
130
)nternet Üst Kurulu SPAM Bildirgesi. T.C. Ula t rma Bakanl )nternet Üst Kurulu. 01 TEMMUZ
2000. 18 A>USTOS 2005. http://kurul.ubak.gov.tr/m08.php,
131
Memi , Tekin. Hukuki Aç,dan Kitlelere E-posta Gönderilmesi. Saarbrücken Hukuki )nternet
Projesi. 18 A>USTOS 2005. www.jura.uni-sb.de/turkish/TMemis1.html
128

54

Kurulu 12 Ocak 2000 tarihli “SPAM Bildirgesinde”, SPAM’ n bir kamu suçu
olu turdu unu belirtmi tir132.
SPAM’ n yaratt

en temel sak ncalar )nternet Üst Kurulu dört madde

olarak s ralam t r. Bunlar:
1) Ki i ve kurulu lar n e-posta adresleri, cep telefon numaralar nda oldu u
gibi ki isel bilgileridir. Bu gibi bilgilerin ki isel izin olmaks z n ticarete konu olmas
ki ilik haklar na aç k bir sald r d r.
2) SPAM iletileri bireysel )nternet kullan c lar için en az ndan ek maliyet
anlam na gelmektedir. Olu an toplam kay p ise ciddi bir ulusal kaynak israf na i aret
etmektedir.
3) SPAM iletileri, yeni geli mekte olan )nternet Servis Sa lay c
kurulu lar n n kaynaklar n

da israf etmekte, kullan c lar na daha iyi servis

vermelerini engellemektedir.
4) SPAM, yasad

ürün ve servislerin tan t m için de kullan labilmektedir.

Türk hukuku içinde SPAM’ yasaklayan veya cezaland ran bir düzenleme
bulunmamakla birlikte, SPAM ileti gönderilmesini engelleyebilecek hükümler
bulunmaktad r. Bunlardan biri olan Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun, sadece
içeri i reklam olan e-postalara kar

bir yapt r ma sahipken, Medeni Kanunun 24

üncü maddesi ve devam hükümleri, kitlelere gönderilen gayri ticari iletilere kar en
etkin korumay sa layan hükümler olarak görülmektedir.
E-posta sahiplerini SPAM’a kar koruman n en etkili yolu, kanun koyucunun
SPAM hakk nda bir kanuni düzenleme yapmas d r. Yap lacak olan kanuni
düzenlemede iki yol tercih edilebilir. Bunlardan birincisinde, SPAM yapma
konusunda herhangi bir yasaklama yoluna gidilmeyerek, sadece e-posta sahibinin
reddi halinde bir daha SPAM yap lmamas ; aksi halde cezaland rma yoluna
gidilmesidir. )kincisinde ise SPAM yapan kimsenin önceden e-posta sahibinden izin
almas d r. Her iki kanuni düzenleme biçimi de 4.6.1997 tarihli “Mesafe Ötesi Sürüm
132

)nternet Üst Kurulu Spam Bildirgesi. T.C. Ula t rma Bakanl
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)nternet Üst Kurulu. 01 TEMMUZ

Sözle melerinde Tüketicinin Korunmas Hakk nda” ki Avrupa Birli i Direktifine
uygundur133.
SPAM’ n vermi ve vermekte oldu u rahats zl

n derecesini bir örnekle

netle tirmek gerekirse, ABD’de görülen bir davada, )nternet’ten SPAM gönderen 3
irket, imdiye dek SPAM’c lara verilen en yüksek cezaya çarpt r lm lard r.
Iowa eyaletinde görülen davada federal yarg ç, merkezi Arizona’da bulunan
AMP Dollar Savings irketini 720 milyon dolar, Florida’daki Cash Link Systems
irketini 360 milyon dolar ve yine Florida’da kurulu bir irket olan TEI Marketing
Group’u 140 bin dolar tazminat ödemeye mahkum etmi tir134.
2.3.14. Web sayfas" h"rs"zl"#" ve web sayfas" yönlendirme
Amerika ve Almanya’da çok s k görülen bu suç tipinde, kendisine bir )nternet
adresi (domain name)135 almak isteyen ki inin )nternet Servis Sa lay c ya ba vuruda
bulundu u s rada, sisteme müdahale eden bir bilgisayar korsan veya bu bilgiye
ula an bir )nternet servis sa lay c çal an taraf ndan kendileri veya üçüncü bir ki i
ad na daha h zl davran larak kaydettirilmesi ve daha sonra bu adresin yüksek ücretle
sat lmas fiilidir136.
Web sayfas yönlendirme ise, )nternet adreslerini da tmakla sorumlu olan
organizasyonlar n137 veri bankas nda bulunan web sayfalar na, )nternet üzerinden
nas l eri ilebilece ine dair “yönlendirme kurallar ”n n yap lan müdahalelerle
de i tirilerek, )nternet kullan c lar n n farkl )nternet adreslerine yönlendirilmesidir.
Burada bilgisayar korsan herhangi bir )nternet adresine ula maya çal an )nternet
kullan c s na,

farkl

bir

IP

numaras

vererek,

de i ik

bir

bilgisayara

yönlendirmektedir. )nternet kullan c s bir )nternet adresine ula mak için isim olarak
yazar. Örne in Devlet Planlama Te kilat Müste arl
133

n n web sayfas na ula mak

Memi , 2005:1
http://www.sabah.com.tr/2004/12/20/dun99.html (15.05.2005)
135
Türkçe kar l internet adresi veya alan ad olan Domain Name, IP adresi denilen, bilgisayarlar n
birbirini tan mas n sa layan numara sisteminin daha basitle tirilmi ve ak lda kalmas için kelimelerle
ifade edilmi halidir. Örne in dpt.gov.tr alan ad n adres bar na yaz ld nda Internet bu alan ad n
önce IP adresine çevirir, daha sonra IP adresine sahip bilgisayara yönlendirir.
136
De irmenci, 2002:99.
137
Ülkemizde internet adreslerini da tmak ve kay t etmekle sorumlu ve yetkili olan ODTÜ’nün ba l
bulundu u “Resaux IP Europeens Network Coordination Center” (RIPE) gibi organizasyonlard r.
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isteyen kullan c www.dpt.gov.tr yazar, fakat bu bilgi web sayfas n n bulundu u
bilgisayara eri ebilmek için kendi ba na yeterli de ildir, bunun yan nda IP
numaras n n bilinmesine de gerek vard r. Alan Ad Sunucusu (Domain Name Server)
bu IP numaras n di er alan ad sunucular na sorar, bilgisayar korsanlar i te bu
noktada müdahale ederek “Alan Ad Sunucusu”na farkl bir IP numaras buldurarak
istedi i bilgisayara kullan c y

yönlendirir. Bu yöntem genellikle banka web

sayfas na ula mak isteyen kullan c lara uygulan r ve kullan c lar n yönlendirildi i
bilgisayar kullan c n n gerçekte ula mak istedi i web sayfas n n benzer ekilde
tasarlanan bir web sayfas d r. Burada kullan c

ifrelerini girdi inde, bilgisayar

korsan bu ifreleri elde eder ve kötü niyetini gerçekle tirmek üzere kullan r.
Web sayfas yönlendirmede kullan lan di er bir metot ise, “yanl

yazanlar

kaç rma” olarak adland r lan ve oldukça basit olan bir tekniktir. Burada bilgisayar
korsan genellikle yap lan yanl lar dikkate alarak, bu yanl lar yapan kullan c lar
kendi sayfas na yönlendirir138. Örne in, birçok ki i taraf ndan Amerika Ba kanl k
Saray n n internet adresi www.whitehouse.com olarak bilinir, fakat do ru adres
www.whitehouse.gov’dur. Çok s k yap lan bu yanl
yanl

göz önüne alan bir ki i, bu

de erlendirerek www.whitehouse.com )nternet adresini kendi ad na

kaydettirerek, Amerika Ba kanl k Saray n n sitesine girmek isteyen ki ileri porno
sayfas haline getirdi i siteye çekmi tir139.
2.3.15. Phishing
Phishing sald r lar ; )nternet suçlar

aras nda en yayg n ve tehlikeli

olanlar ndan biridir. )ngilizce “Bal k tutma” anlam na gelen “Fishing” sözcü ünün
“f” harfinin yerine “ph” harflerinin konulmas yla türetilen terim, oltay att

nz

zaman en az ndan bir bal k yakalayabilece iniz dü üncesinden esinlenerek
olu turulmu tur.
Phishing; bir )nternet kullan c s n n mü terisi oldu u bankan n, e-posta veya
bunun gibi bilgi girmeyi gerektiren bir kurulu un web sayfas n n bir kopyas n n
yap larak söz konusu kullan c n n hesap bilgilerini çalmay amaçlayan bir )nternet

138
139

De irmenci, 2002:100.
S r mc yan, 2000:258.
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doland r c l

d r. Sahtekarl

gerçekle tirecek ki i/ki iler; bir banka, kart irketi

veya finansal i lemler gerçekle tiren bir finans

irketinden geliyormu

gibi

haz rlad

sahte e-postay , elde edebildi i tüm e-posta adreslerine gönderir. E-

posta’n n

konusu;

mü terilerin

bilgilerinin

güncellenmesi

veya

ifrelerin

de i tirilmesi amac içeren ifadelerden ve ilgili kurumlar n sayfalar n n bire bir
kopyas eklinde görünen )nternet sayfalar na giden linklerden olu maktad r.
Baz )nternet kullan c lar , tehlikenin fark nda olmadan, istenilen bilgileri
doldurarak e-posta’lara cevap verirler. Bunun sonucunda, bu ki ilerin ki isel bilgileri
ve ifreleri doland r c lar taraf ndan çal nm olur.
Phishing metodu ile yap lan online sahtekarl kta çal nan bilgiler;
1. Kredi, Debit/ATM Kart Numaralar
2. ;ifreler ve Parolalar
3. Hesap Numaralar
4. )nternet bankac l

na giri te kullan lan kullan c kodu ve ifreleridir.

Phishing metodu dünyada gün geçtikçe yayg nla makta olan bir metottur.
Bunun nedeni ise bu metotla yüksek miktarlarda kolay ve haks z para kazanma
ihtimalinin olmas d r.
Söz konusu yöntem ile doland r c l k yapan bir ebeke de Türkiye’de ortaya
ç kar lm t r. )stanbul ;i li’de yap lan bir operasyonla, )nternet’te i lem yapan banka
mü terilerine ait bilgileri elde ederek doland r c l k yapt klar öne sürülen biri kad n
dört ki i yakalanm t r. Operasyonun ilgi çekici yanlar ndan biri ise, 17 ya ndaki bir
bilgisayar korsan n n bu ebeke içerisinde yer almas d r140.
2.4. Siber suçlular
Her kim bir bilgisayar sistemine yetkisi olmadan girerse veya bilgisayar bir
suç i lemek için kullan rsa, halk ve medya bu ki iye bilgisayar korsan (hacker)

140

08.04.2005 tarihli Milliyet Gazetesinden al nm t r.
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ismini vermektedir141. Gerçekte ise bilgisayar korsan terimini tan mlamak bu kadar
kolay de ildir.
Siber suçlular n tan m ve s n fland r lmas bugüne kadar çok farkl yollardan
yap lm t r142. Bu s n fland rmalar yap l rken siber suçlular n yetenekleri, davran
özellikleri ve suç i leme nedenleri esas al nm t r.
2.4.1. Suç Ileme Nedenine Göre Siber Suçlular
Suç i leme nedenine göre yap lan s n fland rmaya göre siber suçlular,
idealistler, açgözlülükle hareket eden profesyonel suçlular ve siber teröristler olarak
üç gruba ayr larak incelenmi tir143.
2.4.1.1. dealistler
Bu gruptakiler genellikle suç geçmi i olmayan 12-19 ya aras gençlerden
olu maktad r. Bu ya grubundaki insanlar “siber kültüre” toplumda en h zl

ekilde

adapte olan gruptur. Bunun nedeni, )nternet’in onlara içinde bulunduklar ya ta
arad klar özgürlü ü sa lamas d r.
)dealistler olarak adland r lan grubu siber suç i lemeye yönlendiren saikler
genellikle medyan n ilgisini çekmek ve arkada lar na bu konudaki gücünü göstererek
içinde bulundu u toplumun hiyerar isinde yukar t rmanmakt r.
Bu tip siber suçlular n topluma s kl kla yard m

dokundu u kabul

edilmektedir. ;öyle ki, medyatik ve bireysel bazda zarars z eylemleri yoluyla, önemli
suç örgütlerinin veya siber suçlar maddi menfaat elde etmek amac yla yapan di er
siber suçlular n gerçek anlamda zarar vermek amac yla kullanabilecekleri güvenlik
aç klar n n ke fedilmesine yard mc olurlar.
)dealistlerin eylemlerinin suç ilan edilmesinin onlar durdurmayaca

aksine

tehlike ve heyecan istediklerinden bu durumun onlar daha fazla kamç layabilece i
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Quarantiello, 1997:16.
Icove at al, 1995:61.
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Bu s n fland rma için bkz. Magnin, J. Cedric, “The 2001 Council of Europe Convention on cybercrime: an efficient tool to fight crime in cyber-space?”, 01 HAZ)RAN 2001:7-14. 09 ARALIK 2004.
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son çal malarla belirlenmi tir144. Bu sebepten dolay bu gençlerin ancak e itim
yoluyla bu tür suçlar i lemeleri engellenebilecektir.
2.4.1.2. Profesyonel Siber Suçlular
Suç bilimcilere göre suç toplumun bir parças d r. Suç her zaman var olmu tur
ve hep var olacakt r. Bu nedenle, profesyonel suçlular kendilerini teknoloji ile dolu
yeni bir dünya olan siber dünyaya entegre etmekte çok gecikmemi lerdir.
Bu kategorideki siber suçlular, normal hayattaki suçlular gibi vicdan ve
ahlaktan yoksun insan grubu oldu undan, onlara nakit sa lad

sürece herhangi bir

suçu siber uzayda i lemekten çekinmeyeceklerinden dolay tehlikelidirler. Çocuk
pornografisinin kökeninde bile bunlar vard r.
Yine bu tip siber suçlular iyi organize olmu lard r ve polisten nas l
kaçacaklar n bilirler. Karargahlar n da genellikle s k polis kontrolü olmayan
yerlere kurarlar. Toplum için potansiyel olarak çok tehlikeli ve zarar vericidirler.
Maddi olarak vermi

olduklar

hasarlar, idealist gençlerin bir virüs

göndererek neden olduklar zarardan daha az görünse de, kurban ba na zarar daha
yüksek ve ekonomik olarak daha y k c d r.
Bu tür siber suçlularla mücadele edebilmek için öncelikle bu suçlular n
kanundan kaçmas na neden olabilecek kanuni bo luklar n doldurulmas , uluslararas
yasalar n birbirine uyumlu hale getirilmesi ve ulusal güvenlik güçleri aras nda
koordinasyon ve yard mla man n te vik edilmesi gerekmektedir.
2.4.1.3. Siber Teröristler
Bu kategoride yer alan suçlular, siber dünyan n potansiyel olarak en tehlikeli
suçlular d r. Ana eylem amaçlar sadece para de il, ayn zamanda savunduklar
görü ün de reklam n yapmakt r.
Siber terörün, yeni yüzy lda terörizmin yeni yüzü olarak kar m za ç kaca
dü ünülmektedir. Bunun nedeni art k insanlar n bili im teknolojilerini daha fazla
kullanmaya ba lamalar ve gerçek hayatta yapt klar bir çok eyi siber uzayda da
144

Chebium, Raju, Experts Say More Laws Won’t Stop Computer Hackers. 08 MAYIS 2000. 17
ARALIK 2004. www.cnn.com/2000/LAW/05/05/love.bug/index.html
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yapmaya ba lamalar d r. Bu durum terörist gruplar n ilgisini çekmekte gecikmemi tir
ve bu alanda boy göstermek için çaba sarf etmeye ba lam lard r.
Zaten teröristlerin siber uzayda yapabileceklerine bakt

m zda, amaçlar

toplum nezdinde kaos yaratmak olan bu grup için siber suçlar gayet caziptir. Siber
uzayda yapabileceklerini örneklerle somutla t rmak gerekirse; elektronik bir sald r
yaparak bir baraj n kapaklar n açabilecekleri, ordunun haberle me sistemine girip
yan lt c bilgiler b rakabilecekleri, kentin bütün trafik

klar n söndürebilecekleri,

telefonlar felç edebilecekleri, elektrik ve do al gaz hatlar n kapatabilecekleri,
bilgisayar sistemlerini karmakar k hale getirebilecekleri, ula m ve su sistemlerini
allak bullak edebilecekleri, bankac l k ve finans sektörünü çökertebilecekleri, acil
yard m, polis, hastaneler ve itfaiyelerin çal mas n engelleyebilecekleri, hükümet
kurumlar n alt üst edebilecekleri, sistemin birden durmas na neden olabilecekleri
ihtimaller dahilindedir145.
2.4.2. Yeteneklerine Göre Siber Suçlular
Konunun

baz

uzmanlar 146,

siber

suçlular

yeteneklerine

göre

s n fland rm lard r. Bu s n fland rmaya göre siber suçlular; “k r c lar”, “bilgisayar
korsanlar ” ve “kemirici”lerdir.
2.4.2.1. K"r"c"lar (Crakers)
Siber suçlular içerisinde teknik bilgi ve donan m bak m ndan en ileri seviyede
olan siber suçlulard r. Kötü niyetli olarak kendisine veya üçüncü bir ahsa ç kar
sa lamak amac yla, web sayfalar n n veya sistemlerin güvenlik duvarlar n n
ifrelerini k rarak, web sayfalar na veya sistemlere zarar verilmesi eylemini
gerçekle tiren suçlulara siber dünyada “k r c ” ad verilmektedir147. Bu ki iler di er
suçlu tiplerine göre daha kötü niyetli ve y k c faaliyetlerde bulunurlar.
Bilgisayar korsan ile k r c (hacker – craker) kavramlar s kl kla birbirlerinin
yerlerine kullan lmaktad rlar. Oysa yukar da verilen tan mlardan da anla laca

145

Özcan, Mehmet. Yeni Milenyumda Yeni Tehdit: Siber Terör. Uluslararas Stratejik Ara t rma
Kurumu. 28 EYLÜL 2004. 18 TEMMUZ 2005.
http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=12 (18.07.2005)
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üzere aralar nda temel farkl l klar mevcuttur. Bilgisayar korsanlar , bir sistemin
güvenlik duvar n a arak sisteme izinsiz girmek suretiyle her türlü bilgiye ula rlar;
k r c lar ise güvenlik duvarlar n k rarak sisteme girerler ve verileri yok etme,
de i tirme, ifreleri k rma ve bunlar da tma gibi fiillerle zarar verirler. Yani iki
suçlu tipindeki temel fark birinin sisteme zarar vermesidir.
2.4.2.2. Bilgisayar korsanlar" (hackerlar)
) letim sistemlerinde mevcut olan güvenlik aç klar n tespit ederek, bu
aç klar kullanarak sisteme yetkisiz giri yapan ki ilere verilen isimdir.
2.4.2.3. Kemiriciler (Rodents)
Sisteme müdahale edenler aras nda bilgi seviyesi en alt düzeyde olan ki ilere
rodents denmektedir. Söz konusu ki iler bu alanda oldukça yeni ve zarars z ki ilerdir.
2.4.3. Davran"I ekillerine Göre Siber Suçlular
Siber

suçlular
148

s n fland r lm lard r

.

davran
Bunlar;

ekillerine
“gerçek

görede

uzmanlar”,

üç

grup

“siliciler”,

olarak

elektronik

vandallar”d r.
2.4.3.1. Gerçek Uzmanlar
Emniyet önlemlerini ortadan kald rarak, meraklar n giderebilmek maksad yla
sistematik ve düzenli bir çal ma ile sistemlere girmeye çal anlara gerçek uzmanlar
ad verilmektedir.
2.4.3.2. Siliciler
Oyun amaçl veya elde ettikleri bilgileri de i im arac olarak kullanabilmek
için sistemlere giren ki ilere verilen isimdir.
2.4.3.3. Tahrip Ediciler
Sisteme müdahale edenler aras nda az nl k olan bu ki iler, sistemlere girme
konusunda oldukça tecrübeli ve tehlikelidirler. Bunun nedeni ise girdikleri sisteme
tahrik edici mesajlar b rakmalar veya zarar vermeleridir.
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2.5. nternet Ilevlerini Yerine Getiren Öznelerin Ceza Sorumlulu#u
)nternet’in kendine has karakteri sebebiyle herhangi bir sahibi yoktur.
Günümüzde bu kadar yayg nla mas n n sebebi hem birisinin mülkiyetinde olmamas
hem de )nternet’e girebilmek için herhangi bir kurala uyulmas ya da izne gerek
bulunmamas d r. Dünyadaki herhangi bir insan, e er ülkesinde gerekli alt yap
mevcutsa ve )nternet’e ula abilmek için gerekli donan ma sahipse )nternet’e girebilir.
)nternet’in bir özgürlük dünyas olarak görülmesi nedeniyle )nternet’teki
özgürlü ü k s tlayacak herhangi bir düzenleme kamuoyunda çok büyük yank lar
uyand rmaktad r. )nternet’in anavatan olan ABD, bu önemli ve gittikçe etkisini
artt ran kitle ileti im sisteminin zararlar ndan endi e duyarak, )nternet üzerindeki suç
içerikli yay nlar n önlenmesi amac yla, 1934 tarihli Telekomünikasyon Yasas na yeni
hükümler getiren (Communications Decency Act – )leti im Ahlak Yasas ) bir yasa
tasar s haz rlam ve bu tasar 8 ;ubat 1996 tarihinde yürürlü e girmi tir. Bu yasa ile
)nternet üzerinde pornografik veya iddet içerikli yay nda bulunulmas suç olarak
düzenlenmi ve bu yay n gerçekle tiren süjelerin iki y la kadar hapis cezas ile
250.000 dolara kadar para cezas ile cezaland r lmas öngörülmü tür. Fakat, tasar n n
kanunla mas ndan bir y l sonra söz konusu yasan n Anayasaya ayk r l

iddia

edilmi , Amerikan Yüksek Mahkemeside hükmü anayasaya ayk r bularak iptal
etmi tir149. Söz konusu mahkemenin bu karar vermesindeki nedenlerinden biri de,
)nternet’in sansüre u ramas na engel olmakt r.
Ku kusuz )nternet’in, yasalar n geçerli olmad
haklar n n korunmad

, bireylerin ve kurulu lar n

bir ortam olarak alg lanmamas gerekir. Toplumun faaliyet

gösterdi i di er alanlarda nas l hukuk egemense, )nternet ortam nda da hukukun
egemen olaca

muhakkakt r. Bu sebeple )nternet ortam n hukuk emsiyesi alt na

almak için kanun koyucular )nternet öznelerine belirli yasalarla sorumluluklar
yüklemektedirler. Burada ülkelerin en çok üzerinde durduklar konu, bir )nternet
yay n olarak ortaya ç kan siber suçlardan do an ceza sorumlulu unun kime ait
olaca , bir ba ka deyi le içeri inde suç unsuru bulunan yay nlardan kimin sorumlu
tutulaca d r150.
149
150
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)nternet suçlar ndan dolay ceza sorumlulu una ili kin esaslar n saptanmas
amac yla kar la t rmal hukukta yap lan çal malar incelendi inde, Almanya’da
kabul edilen ve 13 Haziran 1997 tarihinde yürürlü e giren Teleservisler Yasas n n
öne ç kt

gözlemlenmektedir151. Geli en teknolojinin yaratt

çe itli ileti im

sistemlerine uygulanacak hukuki rejimi belirlemek için ç kart lan bu yasan n 5’inci
paragraf nda )nternet yay nlar ndan do an ceza sorumlulu una ili kin esaslar
belirlenmi tir.
A a da Avrupa Konseyinin ald

kararlardan da yararlanarak )nternet

öznelerinin cezai sorumluluklar incelenecektir.
2.5.1. Telekomünikasyon idarelerinin cezai sorumlulu#u
Haberle me kanallar n ve dolay s yla veri hatlar n kontrol alt nda tutan ve
)SS’lere kiralayan kurumlar olarak )nternet sisteminin ilk özneleri Telefon/
Telekomünikasyon idareleri olmaktad r152.
Telefon/ Telekomünikasyon idareleri var olan telefon hatlar ndan özel hatlar
)nternet ba lant s hizmetine sunmaktad r. Bu hatlar )SS’lere tahsis edilmektedir.
Birçok ülkede telekomünikasyon alt yap s n kurma ve bunu i letme hakk ya
kamu kurumu niteli indeki kurulu lara ya da imtiyaz tan nan kurulu lara
verilmektedir.
;u an ülkemizde )nternet haberle mesinin sa lanmas nda kullan lacak olan
veri hatlar n n kurulmas

hizmeti Türk Telekomünikasyon A.;. taraf ndan

yap lmaktad r. Fakat veri hatlar kurulmas hizmeti Türk Telekomünikasyon A.;.’nin
tekelinde de ildir.
26 Haziran 2004 tarihli ve 25565 say l Resmi Gazete’de yay mlanan
Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na )li kin Yetkilendirme Yönetmeli ine
göre )SS’lerin faaliyet gösterebilmeleri için Telekomünikasyon Kurumundan genel
izin almalar gerekmektedir. Yine 15 Kas m 2005 tarihli ve 25994 say l Resmi
Gazete’de yay mlanan “Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na )li kin
Yetkilendirme Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik”in birinci
151
152

)çel, 2000:415.
Demir, 2002:474.
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maddesi ile Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na )li kin Yetkilendirme
Yönetmeli inin )nternet Servis Sa lay c l

Hizmetine ili kin EK-A6 bölümü

de i tirilmi ve )SS’lerin haklar ve yükümlülükleri belirlenmi tir.
Bu Yönetmelik ile )SS’lerin an lan Yönetmeli in ana metninde yer alan
yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda oldu u baz

yükümlükler

getirilmi tir. Bu yükümlülükler;
) letmeci, yetkilendirme kapsam nda kullan c lara internet üzerinden telefon
hizmetleri sunamaz.
) letmeci, kullan c lar n n internet üzerindeki yetkisiz ve rahats z edici
giri imlerine meydan verilmemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
) letmeci, verece i hizmete ve sisteminde kullan lacak cihazlara, yetkisiz
ki ilerin eri imi ve bozucu/de i tirici müdahalelerini önlemek amac yla gerekli
tedbirleri almakla yükümlüdür.
) letmeci, her bir kullan c için, kullan c taraf ndan sisteme ba l kal nan
süre, trafik miktar ve trafik yolu bilgilerini en az 6 (alt ) ay süreyle muhafaza
etmekle yükümlüdür.
) letmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulmas için gereken tedbirleri almakla
yükümlüdür.
) letmeci, internet servis sa lay c l

hizmetini tan tmaya yönelik olarak “tr”

uzant l en az bir internet sitesi kurmakla yükümlüdür.
) letmeci, internet servis sa lay c l

hizmetini, kendi ad na vermekle

yükümlü olup, söz konusu hizmeti internet servis sa lay c l

yetkisi olmayan ki i

veya irket ad na sunulacak ekilde veremez. Ancak, gerçek veya tüzel ki iler,
ald klar internet eri im hizmetini, ki isel telekomünikasyon tesisi içerisinde halka
aç k olarak verebilir.
) letmeci, eri im sistemini kullan c lara internet eri im hizmeti verilmesi
haricinde ba ka amaçlar için kullanamaz. Ki isel telekomünikasyon tesisi alan
d nda bu sistemler noktadan noktaya kablosuz veri iletim amac yla kullan lamaz.
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) letmeci taraf ndan kurulacak eri im sistemindeki cihazlar enterferansa kar
korunmam

olup, tahsis ve tescil edilmi frekanslardaki di er telsiz sistemlerinin

çal mas ndan meydana gelecek enterferans kabul eder ve söz konusu telsiz
sistemlerini enterfere edemez.
Eri im sisteminin kurulaca

yer ile ilgili gerekli izinlerin al nmas , sistemin

tesis edilmesi ve kullan lmas ndan kaynaklanan her türlü sorumluluk i letmeciye
aittir.
Eri im sisteminde kullan lacak cihazlar, Telsiz ve Telekomünikasyon
Terminal Ekipmanlar Yönetmeli ine, K sa Mesafe Eri imli Telsiz Cihazlar n n
Kurma ve Kullanma Esaslar Hakk nda Yönetmeli in 8 inci maddesinde belirlenen
kriterlere ve Kurumun di er düzenlemelerine uygun olacakt r.
Yukar da belirtilen yükümlülüklere )SS’lerin uymamalar durumunda 406
say l

Telgraf

ve

Telsiz

Kanununun

2’nci

maddesinin

f

bendine

göre

cezaland r lacaklard r153.
2.5.2. nternet servis sa#lay"c"lar"n cezai sorumlulu#u ( SS)
Hukukumuz aç s ndan )SS’lerin154 faaliyet ko ullar ile ilgili özel bir kanun
hükmü bulunmamaktad r. Fakat, yukar da da belirtildi i gibi 15/11/2005 tarihli ve
25994 say l

Resmi Gazete’de yay mlanan “Telekomünikasyon Hizmet ve

Altyap lar na )li kin Yetkilendirme Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair
Yönetmelik”in birinci maddesi ile 26/8/2004 tarihli ve 25565 say l Resmi Gazete’de
yay mlanan Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na )li kin Yetkilendirme
Yönetmeli inin )nternet Servis Sa lay c l

Hizmetine ili kin EK-A6 bölümü

de i tirilmi ve )SS’lerin haklar ve yükümlülükleri belirlenmi tir.

153

406 say l Kanunun 2’nci maddesinin f bendine göre “Kurum; Türk Telekom dahil i letmecilerle
imzalad
sözle melerin ve verdi i genel izin ve telekomünikasyon ruhsatlar n n artlar na
uyulmas n n sa lanmas için gereken tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuat ile görev ve imtiyaz
sözle mesi, telekomünikasyon ruhsat veya genel izin artlar na uygun yürütülmesini izleme ve
denetlemeye, ayk r l k halinde ilgili i letmecinin bir önceki takvim y l ndaki cirosunun % 3'üne kadar
idari para cezas uygulamaya, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gere i gibi
yürütülmesi amaçlar yla gerekli tedbirleri almaya, gerekti inde tesisleri tazminat kar l nda
devralmaya ya da a r kusur halinde imtiyaz sözle mesini, telekomünikasyon ruhsat n ya da genel
izni iptal etmeye yetkilidir.”
154
)ntrernet Servis Sa lay c s n n tan m için bkz. sf.15-16.
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Telekomünikasyon

Hizmet

ve

Altyap lar na

)li kin

Yetkilendirme

Yönetmeli i’ne göre “) letmeciler, )SS hizmetini Telekomünikasyon Kurumundan
alacaklar genel izin çerçevesinde yürütürler.”
Kar la t rmal hukuka bakt

m zda; Amerika Birle ik Devletlerinde )SS

olabilmek için özel bir izin veya ruhsat al nmas söz konusu de ildir. 1996 tarihli
Telekomünikasyon

Kanununa

göre,

kamu

hizmeti

niteli inde

haberle me

faaliyetinde bulunan di er kurulu lara uygulanan rejime dahil edilmemi lerdir ve
bunlara uygulanan izin ve ruhsat sisteminden muaf tutulmu lard r155.
Belçika’da )nternet servis sa lama faaliyeti “Data Switching Service” olarak
nitelendirilmekte ve sadece ilgili resmi makama yap lacak bir beyan ile faaliyete
geçilebilmektedir156.
)ngiltere’de 1992 y l nda ç kar lm

bulunan “Telecommunication Services

Licence” ile s n f lisans kriterleri belirlenmi ve )nternet servis sa lama hizmeti
vermek isteyenler, s n f lisans nda tespit edilen artlar gerçekle tirmekle yükümlü
tutulmu lard r. )nternet servis sa lama hizmeti vermek isteyenlerden, bunun d nda
herhangi bir ruhsat veya beyan istenmemi tir157. Fakat, AB mevzuat

uyum

çerçevesinde, 2003 tarihli Telekomünikasyon Kanunu ile, )SS’lerin sadece
bildirimde bulunmak suretiyle faaliyete ba layabilecekleri düzenlenmi tir158.
Almanya’da )nternet servis sa lama hizmetlerinin Deutsche Bundespost
Telekom tekeline girmedi i kabul edilmekte ve dolay s yla )nternet servis sa lama
hizmetleri

serbest

b rak lm

ve

)SS’ler

hiçbir

ruhsata

veya

izne

tabi

tutulmam lard r159.
Görüldü ü üzere bütün AB ülkelerinde )SS’ler bildirim usulüyle faaliyet
göstermektedirler. ;u an taslak halinde olan Elektronik Haberle me Kanunu’nun

155

Sevi, 2004:192.
Özdilek, 2002:102
157
Akdeniz, Yaman. The Regulation of Pomography and Child Pomography on the Internet. Cyberrights & Cyber - Liberties. 01 Ocak 2001:4. 19 EYLÜL 2004.
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159
Sieber, 1997:25.
156

67

yasala mas

durumunda ülkemizde de )SS’ler bildirim usulüyle faaliyete

geçeceklerdir.
AB düzenlemesine göre ise, “European Committee for the Regulation of
Telecommunications” taraf ndan kurulmu bulunan “European Telecommunication
Office” bünyesinde, Avrupa'da ruhsat ve lisans rejimini düzenlemek amac yla 30
Haziran 1994 tarihinde yap lan sözle me ile, bir üye devlet vatanda lar n n bir ba ka
üye devlette )nternet servis sa lama faaliyeti göstermek istemesi halinde
ba vurular n sadece söz konusu European Telecommunication Office’e yapma hakk
kabul edilmi tir160.
2.5.2.1.

nternet servis sa#lay"c"lar"n"n sa#lad"#" hizmet türlerine göre

sorumlulu#u
)SS’ler farkl ülkelerde, farkl yap larda olmas na ra men, genel olarak salt
)nternet eri imi (mere conduit - AB Direktif’i tan m ) sa lamaktad rlar. Ancak
)SS’lerin eri im hizmeti d nda, sunucu kiralama, alan ad sa lama, sunucu
bar nd rma, uygulama servis sa lay c l

, içerik (bilgi) sunma gibi hizmetleri de

bulunmaktad r161.
)SS’lerin genel yükümlükleri unlard r;
a.

Resmi Makamlarca yap lan talep do rultusunda hukuka ayk r yay n
sunumdan kald rmak,

b.

Resmi Makamlarca yap lan talep do rultusunda eri imi engellemehizmet talebini reddetmek,

c.

Resmi Makamlarca yap lan talep do rultusunda bilgi sa lamak,

d.

;ikayetleri de erlendirmek,

e.

Herhangi bir surette haberdar oldu u hukuka ayk r l
mercilere bildirmek,

160
161

Özdilek, 2002:103.
Akgün ve ark., s.1, www.teknoturk.org/docking/yazilar/tt000086-yazi.htm, (07.04.2005)
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yetkili

f.

)rtibat noktas

tesis etmek ve kolayca ula labilirli i sa lama

konular nda, her halükarda yükümlü olmal d r162.
Genel yükümlülüklere de inildikten sonra, )SS’lerin verdikleri hizmet
türlerine göre sorumluluklar n k saca incelemek gerekmektedir.
2.5.2.1.1. EriIim hizmeti
)SS’lerin ilk ve temel hizmeti, kullan c lar n )nternet’e ba lant s n sa layan
eri im hizmetidir163. )SS’ler ana hizmetleri olan eri imi sa lama aç s ndan
da t c lara (distribütörlere) benzemektedirler. Bu yönleri ile )SS’ler eri im
hizmetinde bulunurlarken bir köprü görevi üstlenmektedirler164.
)SS do rudan )nternet ba lant s na sahip fakat ba kalar na ait verileri
depolayaca

sunucular olmayan )nternet özneleridir. Bu durumda )SS’leri bir

da t c olarak dü ünmek mümkündür. Geleneksel telefon haberle mesi sa layan
kurulu lardan fark

bulunmamaktad r. Belli bir kaynaktan gelip do rudan

yay nlanacak bilgilerden dolay )SS’lerin kontrol ve denetim imkan yoktur. Bu
nedenden dolay )SS’lerin sorumlulu u söz konusu olamaz. Salt eri im sa layan
)SS’lerin içeri e müdahale etme imkanlar yoktur. Saniyede binlerce kullan c n n
ayn anda sundu u bilgilerin incelenmesi de teknik olarak imkans zd r.
Federal Almanya’da 13 Haziran 1997 tarihinde yürürlü e giren Teleservisler
Yasas ’n n (Teledienstegesetz-TDG) 5’inci maddesinin 3’üncü paragraf nda eri im
sa lay c lar n cezai sorumlulu u alt nda bulunmad klar aç kça ifade edilmi tir165.
Alman Hukukunda yer alan bu düzenlemeye göre, eri im hizmeti veren )SS’ler
fonksiyonlar

gere ince sadece ba kalar na ait verilere ula lmas na arac l k

etmektedirler. Bu sebeple eri im hizmeti veren )SS’lerin herhangi bir cezai
sorumluluklar n n olmamas hukukun gere idir.

162

Sevi, (2004: 194)’e göre Avrupa Birli i Elektronik Ticaret Direktifi’nin, 45, 46, 47, 48 numaral
paragraflar nda, “)SS’lerin Sa lamakla Yükümlü Oldu u Bilgiler” ba l
alt nda benzer
yükümlülükler öngörülmektedir.
163
Eri im, çe itli kaynaklardan gelen bilgileri do rudan yay nlama ve kullan c lara sunma hizmetidir.
164
T.C. Ba bakanl k, “Bilgi Toplumuna Do ru”, Türkiye Bili im ;uras Taslak Raporu, 2002:447;
Akgün ve ark.,s.2; Sevi, 2004:194
165
Ba bakanl k, 2002:449.
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Yukar da da belirtildi i gibi, eri im hizmeti veren )SS’lerin bilgisayarlar ndan
gigabyte’larla ifade edilen veriler, saniyelerin kesirleri gibi say larla ifade edilebilen
bir zamanda iletilmektedir. Bu verilerin eri imin sa land

esnada denetlenmesi

zaten teknik olarak imkans zd r. Teknik olarak imkans z olan bir durumdan dolay
insanlara cezai sorumluluk yüklemek hakkaniyete ayk r

olacakt r. Gerek

kar la t rmal hukukta gerekse uluslararas düzenlemelerde eri im hizmeti sa layan
)SS’lerin sorumluluklar n n bulunmad

görülmektedir.

Avrupa Birli i’nin Elektronik Ticaret Direktifi’nin 12’nci maddesinde,
)SS’lerin bir tak m ko ullar n yerine gelmesinde bir katk s yoksa, iletilen bilginin
içeri inden sorumlu olmayaca

düzenlenmi tir.

Söz konusu maddeye göre;
a- )leti im )SS’nin kendisi taraf ndan ba lat lmam sa (yani )SS ileti imde
kaynak taraf de ilse),
b- )leti imde yer alan ki inin kar

taraf seçme yetkisi yoksa (yani al c y

seçemiyorsa),
c- )leti ime konu olan bilgiyi seçmiyorsa ve onu de i tirmiyorsa (yeniden
üretmiyorsa),
)SS’ler iletilen bilginin içeri inden sorumlu olmayacakt r. Direktif’te, bu
maddenin bir mahkeme veya idari makam n, üye devletlerin hukuk sistemlerine
uygun olarak hizmet sunucusunun ihlali sona erdirmesini veya önlemesini talep etme
imkan n etkilemeyece i özellikle belirtilmi tir166.
Ayn Direktif’te, teknik olarak önemli bir ayr nt olan ka eleme (caching) de
düzenlenerek, )SS’nin bilgi ileti imini sa lamaktan sorumlu tutulmadan, bilgiyi
makul bir süre için otomatik olarak depolayabilece i belirtilmi tir. Yine Direktif’te,
geçici olarak depolanan bilginin, yetkili otorite ya da mahkeme taraf ndan
kald r lmas na karar verildi inde, )SS taraf ndan derhal kald r laca
eri iminin engellenece i de hüküm alt na al nm t r167.

166
167

Akgün ve ark., s.3.
Akgün ve ark., s.3.
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ya da bu bilgiye

2.5.2.1.2. Bar"nd"rma (hosting)
)SS’lerin sunuculara vermi olduklar hizmetlerden faydalanan gerçek ve
tüzel ki ilerin haz rlam

olduklar içeriklerden, kural olarak )SS’ler hukuki veya

cezai olarak sorumlu tutulmamaktad rlar. )çerikle ilgili hukuki ve cezai sorumluluk
bilgiyi sunucuya yerle tiren gerçek ve tüzel ki ilere ait olmal d r. Ancak )SS’ler
yetkili makamlarca usulüne uygun olarak bilgiyi sunucuya koyan gerçek ve tüzel
ki ilere ula lmas n sa layacak bilgiler istendi inde, bu bilgileri vermekle yükümlü
olmal ve bu bilgileri verememesi durumunda ise sorumluluk )SS’ye ait olmal d r.
AB’nin

2000/31/EC

nolu

Elektronik

Ticaret

maddesine168 göre de, üye devletler; sunucu, kanun d

Direktifinin

14’üncü

faaliyet veya bilgiden

haberdar de ilse ve tazminat taleplerine ili kin olarak da, kanun d

faaliyet veya

bilginin aç a ç kabilece i maddi vak a ve artlar bilmiyorsa ya da bu bilgiyi
edindi i durumun fark na vard

anda, bilgiyi kald r r, eri imini engellemekte özenli

davran rsa, bar nd rma dolay s yla )SS’nin sorumlu tutulamayaca

düzenlenmi tir.

Almanya Teleservisler Yasas ’nn 5’inci maddesine göre ise;
1-

Hizmet sunan ki iler genel yasalar çerçevesinde kullan ma açt klar
kendi bilgilerinden sorumludurlar.

2-

Hizmet sunan ki iler hizmete açt klar

ah slara ait bilgilerden, bu

bilgilerin içeri inden haberdar olmalar ve teknik olarak bu bilgileri
bloke edebilme kapasitelerinin var oldu u durumlar n d nda sorumlu
de ildirler.

168

14 üncü maddenin tam metni “1) Üye devletler, hizmetin al c s taraf ndan sa lanan bir bilginin
saklanmas ndan olu an bir bilgi toplumu hizmetinin sunulmas halinde, üye devletler hizmet
sunucunun hizmet al c s taraf ndan talep edilen bilginin saklanmas ndan dolay sorumlu
tutulmamas n , a a daki artlar n gerçekle mesi halinde, temin ederler :
(a) sunucu, yasad faaliyet veya bilgi hakk nda bilgi sahibi de ilse, tazminat talepleri aç s ndan,
yasad faaliyet veya bilginin anla labilece i maddi vak a ve artlardan haberi bulunmuyorsa; veya
sunucu bu bilgiyi edinmesi veya durumun fark na varmas üzerine, bilgiyi kald r r veya eri imini
engellemekte özenli biçimde hareket ederse,
2) 1. Paragraf, hizmet al c s n n sunucunun yetkisi ve kontrolü dahilinde hareket etmesi halinde
uygulanmaz.
3) Bu madde, bir mahkeme veya idari makam n, üye devletlerin hukuk sistemlerine uygun olarak,
hizmet sunucunun ihlali sona erdirmesini veya önlemesini talep etme imkan n etkilemedi i gibi, üye
devletlerin bilginin kald r lmas ya da eri iminin engellenmesini düzenleyen prosedürler öngörmesi
imkan n da etkilemez.
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Söz konusu maddeye göre )SS’ler ancak sunucular nda depolad
ba kalar na ait suç içerikli verilerin bu özelli inden haberdar olmas ve ayr ca bu
verilerin )nternet üzerinden eri ilebilir k l nmas n teknik olarak önleme olana na
sahip olmas durumunda sorumlu olacakt r169.
2.5.2.1.3. Elektronik posta
Elektronik postalarda hukuki ve cezai sorumluluk, elektronik postay
haz rlayan ve gönderen gerçek veya tüzel ki ilere aittir. Ancak )SS’ler yetkili
makamlar taraf ndan usulüne uygun olarak talep edilen elektronik postay haz rlayan
ve/veya gönderene ula lmas

konusunda gerekli yard m

yapmakla yükümlü

tutulmal d rlar170.
2.5.2.1.4. Haber gruplar" ve sohbet odalar"
Haber gruplar n n kamuya aç k olmas ndan dolay , )SS’lerin sorumlulu unun
daha farkl olmas gerekti i yolunda görü ler ortaya ç km t r. ABD’de dava konusu
olan bir olayda171, )SS’nin bir haber grubunun yönetimini üstlenmi oldu u, yay nc
gibi davrand

ve bu nedenle içeri in editörlü ünü üstlenmesi gerekti i belirtilerek

)SS’nin sorumlulu una hükmedilmi tir. Söz konusu karara göre, e er )SS’nin
kontrollü bir denetimi yoksa, sorumlulu unun da olmayaca na karar verilmesidir.
Bu durum hukuka ayk r içeri i önlemek için mücadele eden )SS’lerin, bu konuyla
hiç ilgilenmeyen )SS’ler kar s nda cezaland r lmas anlam na gelmektedir.
2.5.2.2. Türk mevzuat"na göre SS’lerin sorumlulu#u
Mevcut mevzuat m za göre )SS’lerin sorumluluklar n düzenleyen özel bir
kanun bulunmamakla birlikte, FSEK’te esere ili kin ihlaller için bir düzenleme
yap lm

ve yukar da da belirtmi oldu umuz gibi Telekomünikasyon Hizmetleri

Yönetmeli inde bu duruma k saca de inilmi tir. Halihaz rdaki mevzuat m za göre,
FSEK’de düzenlenen ihlaller d nda, ne )SS’lerin sorumlulu unun s n r ne de

169

Sieber, 1997:26.
Akgün ve ark., s.2; Sevi; 2004:202.
171
New York Eyalet Mahkemesi, Prody Vakas , 1995, 07 May s 2004,
www.phillipsnizer.com/library/cases/lib_case80.cfm
170
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yapt r mlar konusunda bir hüküm bulunmamas

sebebiyle genel hükümler

çerçevesinde bir sonuca ula mak gerekmektedir.
FSEK’teki EK-4’üncü maddenin 3 ve 4’üncü f kralar ndaki düzenlemede, bu
kanuna göre hakk ihlal edilen hak sahibi, ilk önce ihlale konu olan durumun
düzeltilmesi için içerik sa lay c ya ba vur, 3 gün içerisinde ihlal düzeltilmezse
Cumhuriyet Savc s , yap lan ba vuru üzerine servis sa lay c ya durumun
düzeltilmesi için ba vurur ve içerik sa lay c n n hizmetinin durdurulmas istenir,
ihlal sona erdikten sonra içerik sa lay c ya tekrardan hizmet sa lan r. Servis
sa lay c lar ile bilgi içerik sa lay c lar Bakanl kça172 istendi i takdirde her türlü
bilgi ve belgeyi Bakanl a vermekle yükümlü tutulmu lard r. Söz konusu düzenleme
AB düzenlemesine paralel bir düzenlemedir.

172

Kültür Bakanl

.
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3. ULUSLARARASI ALANDA VE KAR ILA TIRMALI HUKUKTA S BER
SUÇLAR
3.1. Siber Suçlarla Mücadele Amac"yla Uluslararas" Alanda Yap"lan Çal"Imalar
3.1.1. Genel Olarak
Bilgisayar a lar yoluyla i lenen suçlar, yap s itibariyle bütün toplumlar
etkilemektedir. Bu suç türünün belli bir mekana, yani fiziki bir co rafyaya ba l
olmadan bilgisayar a sistemlerinin alt yap s n n var oldu u Dünya’n n herhangi bir
yerinden ba ka bir yerine do ru i lenebilmesinin mümkün olmas ndan dolay , siber
suçlara kar

etkili bir ekilde mücadele edebilmek için devletlerin ortak hareket

etmesi gerekmektedir. Bu durumun gerçekle tirilebilmesi için de uluslararas
platformda s k bir i birli ine gidilmesi gerekmektedir.
Siber suçlarla etkin bir ekilde mücadele edebilmek için devletlerin ortak
hareket etmeleri gerekmekte ise de, bu durum bazen klasik bir tak m sebeplerden
bazen de bu suçluluk çe idinin özelli inden dolay

gerçekle ememektedir.

Devletlerin siber suçlar konusunda ortak hareket edememelerinin sebepleri;
•

Siber suçlarla ilgili hangi tipte yap sal düzenlemenin yap lmas
gerekti i konusunda uzla ma sa lanamamas ,

•

Suç olu turan fiillerin hukuki tan mlamalar n n yap lmas nda bir
bütünlük sa lanamamas ,

•

Genel anlamda ko u turma makamlar n n ve zab ta organlar n n
bu alandaki tecrübe eksikli i,

•

Ulusal düzeydeki usul yasalar ndaki ko u turma hükümlerinin
farkl l

sebebiyle siber suçlar n ko u turulmas nda uyumun

sa lanamamas ,
•

Siber suçlar n bir ço unun uluslararas karakter arz etmesi,
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•

Suçlular n iadesi ve kar l kl yard m anla malar ndaki eksiklikler
nedeniyle

uluslararas

i birli ine

izin

veren

ko u turma

mekanizmalar n n uyumlu bir ekilde çal t r lamamas ,
•

Devletlerin, egemenlik haklar nda uluslararas organizasyonlar
lehine tavizde bulunmak istememeleri173 olarak gösterilebilir.

Devletlerin siber suçlarla mücadelede ortak hareket edememeleri nedeniyle
olu an bo lu u doldurabilmek için uluslararas organizasyonlar bu konu hakk nda
çal malar yapm lard r.
Uluslararas ve uluslar üstü organizasyonlar, siber tehdidin bütün Dünya için
bir tehdit olu turdu una erken fark na varm lar ve siber suçlarla mücadele için
uluslararas i birli ine gidilmesine ve bu alanda yüksek seviyede bir hukuk
düzenlemesi yap lmas na katk sa lamak için çal malar yapm lard r. Bu konuda
önemli çal malar yapan uluslararas organizasyonlar, Birle mi Milletler (United
Nations – UN), G-8 (The Group of Eight), OECD (The Organization for Economic
Co-Operation and Development), Avrupa Konseyi (The Council of Europe – CoU)
dir. Bu kurulu lar yapm

olduklar çal malarla siber tehdide kar

uluslararas bir

bilincin olu mas nda önemli rol oynam lard r.
Bu bölümde s ras yla G8, OECD, BM ve Avrupa Konseyi bünyesinde
yap lan çal malar incelenecektir.
3.1. 2. G-8 TOPLULU U
G-8 Dünya üzerinde en geli mi

sanayiye sahip sekiz ülkenin (ABD,

)ngiltere, Fransa, Almanya, )talya, Japonya, Kanada ve Rusya ayr ca Avrupa Birli i
de organizasyon bünyesinde kurumsal olarak yer almaktad r) olu turdu u bir
birliktir. Bu ülkelerin ba kanlar her y l düzenli olarak toplanmaktad r. Toplant lar n
içeri i genellikle teknolojinin geli me yolu, suç ve terörizm gibi dünya gündemini
te kil eden önemli problemlerdir.
1995’ten itibaren, G-8 Toplulu u siber suçlarla ilgili çal malar yapmaya
ba lam t r. Bu konuyla ilgili çe itli çal ma gruplar olu turulmu , liderler taraf ndan
173

Beceni, Siber S, s.31,32.
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bir çok bildiri yay mlanm

ve üye ülkelerin adalet bakanlar taraf ndan eylem

planlar haz rlanm t r.
1995 y l nda Kanada’da düzenlenen zirvede, Organize Suçlar K demli
Uzmanlar Grubu (Senior Experts Group on Organized Crime ) olu turulmu tur. Bu
grup Nisan ay nda “Ülkeler Aras Organize Suçlarla Mücadelede Tavsiyeler” ad
alt nda bir rapor yay nlam t r. Raporda u hususlar dile getirilmi tir. “Ülkeler iç
hukuklar n modern teknoloji ihlallerini cezai müeyyide ile kar layacak ekilde
yeniden düzenlemelidirler. Problemli konular n da (yetki, adliye makamlar ,
soru turma, e itim, uluslararas i birli inin sa lanmas ...vs.) etrafl ca tan mlanmas
gereklidir. Ülkeler bu alanda yap lacak çal malar te vik etmeli, teknolojik suçlar ve
soru turmalar ile ilgili problemleri, anla malar ve sözle meler yolu ile çözüme
kavu turmal d r.”174.
Yine Haziran 1997’de, G-8 Toplulu u bünyesinde “)leri Teknoloji Suçlar
Alt Komitesi” olu turulmu tur. Bu komite “Uluslararas Bilgi A lar n n Kötü
Kullan m ” (Misuse of International Data Networks) ad nda bir rapor haz rlam t r175.
Aral k 1997 y l nda yap lan toplant da ise “)leri Teknoloji Suçlar ”
tart lm t r. Buna göre; bilgisayar sistemlerine yap lan ihlallerin cezai müeyyide ile
kar lanmas konusunda üye devletlerin iç hukuklar n n gözden geçirilmesi ve ileri
teknoloji suçlar n n ara t r lmas n n geli tirilmesine yard mc olunmas , kar l kl
yard m anla malar n n ve düzenlemelerinin yap lmas n n özendirilmesi, yerleri tespit
edilemeyen verilerin bilgisayar yolu ile ara t r lmas ve s n rlar ötesi ara t rma ve
yard m için yerine getirilmesi önerilen delillerin muhafazas hususlar nda çözüm
üretiminin te vik edilmesi kararla t r lm t r.
May s 2000 tarihinde Paris’de yap lan toplant da siber suçlarla ilgili bir tak m
tavsiye kararlar al nm t r. Toplant n n sonuç bildirgesinde; “Elektronik bile enleri
içeren suçun kovu turulmas , ara t r lmas ve engel olunmas için siber suçlar n
de i ik sistemler aras nda tespit edilmesi ve tan mlanmas

174
175

Beceni, Siber S, s.33.
Beceni, Siber S, s.33.
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gerekmektedir.

Kat l mc lar a a da belirtilecek hususlar n referans nda herhangi bir çözümün
getirilmesi konusunda mutabakata varm lard r176:
•

Gizlilik ve bireysel özgürlü ün korunmas n n sa lanmas ,

•

)leri teknoloji suçlar yla mücadele için hükümetlerin amaçlar n n
korunmas ,

•

Çal malar kolayla t racak uygun araçlar n içerilmesi,

•

Siber suçlulu u gösteren effaf ve kesin tan mlamalar n yap lmas ,

•

Serbest ve adil aktivitelerin sa lanmas , özel sektörün gönüllü olarak
belirledi i

davran

kurallar

ve

standartlar n

etkinli inin

desteklenmesi,
•

Etkinlik ve sonuçlara de er biçilmesi.

G-8 Toplulu u, siber suçlar n gelecekte en fazla i lenecek suçlar olaca n n
fark na varmas ve özellikle bu suçlardan daha çok G-8 Toplulu u üyelerinin
etkilenece ini dü ünmesi nedeniyle siber suçlarla nas l mücadele edilmesi gerekti i
ve al nmas gereken güvenlik tedbirleri konusunda önemli çal malar yapmaktad r.
3.1.3. BirleImiI Milletler
Birle mi

Milletler177,

milletleraras

bar

ve

güvenli i

sa lamak;

milletleraras dostane ili kileri geli tirmek; ekonomik, sosyal, kültürel veya insani
mahiyetteki problemlerin çözümü ve insan hak ve hürriyetlerine sayg n n geli tirilip
te vik edilmesi konusunda milletleraras i birli ini sa lamak; bu mü terek amaçlar
geli tirecek hareketlerin uyumlu hale getirilmesinde bir merkez görevi görmek
amac yla olu turulmu bir birliktir.

176

Beceni, Siber S, s.36.
Müttefiklerin olu turdu u 26 ülke hükümeti, Amerika Birle ik Devletleri Ba kan Roosvelt'in
önderli inde ilk kez l Ocak 1942’de Birle mi Milletler ad n kullanarak bu te kilat n kurulu
çekirde ini olu turmu lard r. 25 Nisan- 26 Haziran 1945 tarihleri aras nda San Fransisco' da toplanan
Birle mi Milletler Uluslar aras Konferans , Birle mi Milletler'in ilk olu umunu haz rlanm t r. 24
Ekim 1945 tarihinde te kilat n kurulu una 51 ülke imza atm ken, günümüzde üye ülke say s 17l'e
ula m t r. (www.icep.org.tr/turkish/bm/index.asp - 26k ) (20 Eylül 2005)
177
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Birle mi Milletler bünyesinde 1985 y l nda düzenlenen “ 7. Suçtan Korunma
ve Suçlular n Rehabilitasyonu” kongresinin ard ndan haz rlanan Milan Eylem
Plan n n 42’nci ve 44’üncü paragraflar aras nda Bilgisayar Suçlar ele al nm t r178.
“8. Suçtan Korunma ve Suçlular n Rehabilitasyonu” kongresinin haz rl k
çal malar s ras nda düzenlenen “Asya Pasifik Bölgesel Kat l mc lar Toplant s nda”
teknolojik geli imin etkileri ve bilgisayar suçlar n n giderek artt

belirtilmi tir179.

“8. Suçtan Korunma ve Suçlular n Rehabilitasyonu” kongresinin 13.
toplant s nda üye ülkeler taraf ndan, içerisinde bilgisayar suçlar yla ilgili çözüm
önerilerinin de bulundu u bir taslak kabul edilmi tir. Bu taslak ile bilgisayar
suçlar yla mücadele konusunda önemli çal malar yap lmas kararla t r lm olup, bu
çal malar s ras nda baz konular n dikkate al nmas tavsiye edilmi tir. Bu konular:
•

Zab ta ve yarg organlar na ve vatanda lara bilgisayar suçlar ndan
korunman n öneminin anlat lmas ,

•

Zab ta ve yarg

organlar n n bu suçlarla mücadele konusunda

e itilmesi,
•

)lgili organizasyonlarla i birli ine gidilerek bilgisayar kullan m ile
ilgili etik kurallar n n tespit edilmesi ve bu kurallar n bili im
e itiminin bir parças olarak ö retilmesinin sa lanmas d r.

)talya’da düzenlenen “S n rlar Ötesi Organize Suçlarla Mücadelenin Önemine
) aret Edilmesi” sempozyumunda siber suçlar tart lm t r ve çözüm önerileri
üretilmeye çal lm t r180. Bu sempozyum bünyesinde 14 Aral k 2000 tarihinde
düzenlenen panelde üye ülkelerin a a da belirtilen eylemleri cezai müeyyide ile
kar lamalar önerilmi tir. Bu eylemler181;
•

Bilgisayar sistemlerine yetkisiz giri

178

“International Review of Criminal Policy – United Nations Manual on the prevention and control
of the computer- related crime” s.6 http://www.uncjin.org/Documents/irpc4344.pdf (14.07.2005)
179
http://www.uncjin.org/Documents/irpc4344.pdf (14.07.2005), sf.6
180
Bu Konferansla ilgili ayr nt l bilgi edinmek için Bkz. http://www.odccp.org/palermo/ (14.07.2005)
181
Bkz “Syposium On The Occasion of The United Nations Convention Againts Transnational
Organized Crime , “Panel On The Challenge of Borderless Cyber-Crime” ,“Introductory Remarks and
Concluding Remarks by The Moderator of the Panel” ,CORELL Hans, s.1, Under-Secretary-General
for Legal Affairs The Legal Counsel of The United Nations , Palermo,)talya,Palazzo dei Normanni ,
14 Aral k 2000, http://www.odccp.org/palermo/convmain.html,; Beceni Yasin, Siber S., s.38.
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•

Bilgisayar veya bilgisayar sistemlerinin hukuka uygun olarak
kullan lmas na engel olunmas

•

Bilgisayar sistemleri içerisindeki verilerin yok edilmesi veya
de i tirilmesi

•

Gayri fiziki ekonomik de er ta yan objelerin çal nmas

•

Aldatma yoluyla de er elde edilmesi (elektronik sistemleri içeren).

B.M.’nin panelinde önerilen hususlar ceza kanunumuzda suç olarak
düzenlenmi tir. Bu konu Türk hukukunda siber suçlar bölümünde ayr nt l olarak
incelenmektedir.
3.1.4. Ekonomik Kalk"nma ve Ibirli#i Örgütü (The Organization for Economic
Co-Operation and Development)
Uluslararas bir ekonomi örgütü olan OECD, üye ülkelerin ekonomik ve
sosyal geli imine katk sa lamak, üyeleri aras nda i birli ini kuvvetlendirmek, global
ölçekli sorunlara çözüm üretmek üzere kurulmu bir organizasyondur.
Bilgisayar suçlar hakk nda ceza hukuku problemlerine ili kin uluslararas
anlamda ilk ayr nt l çal ma OECD taraf ndan ba lat lm t r. 1983 y l ndan 1985
y l na kadar OECD’nin geçici komitesi, bilgisayarlarla ilgili ekonomik suçlarla
mücadele konusunda bir uluslararas uyumla t rman n mümkün olup olmad
hususunda tart m t r182. Eylül 1985’de komite, üye devletlere bilgisayar yoluyla
i lenen suçlarda, ulusal ceza kanunlar n n göz önüne al nmas

tavsiyesinde

bulunmu tur.
OECD’nin Geçici Komitesi ve ICCP komitesi (International Computer and
Communications Policy Committee), üye devletleri siber suçlarla ilgili olarak ortak
bir hukuk paydas alt nda birle tirmek maksad yla, üye ülkelerin hukuklar n n
kar la t r lmas na dayan larak haz rlanan kurallar listesine göre üye ülkelerin
kanunlar nda a a da yer alan fiilleri suç olarak düzenlemelerini önermi lerdir. Bir
ba ka ifadeyle a a da say lan ihlallerin cezai müeyyide ile kar lanmas konusunda
fikir birli ine var lmas gerekti i bildirilmi tir. Bu ihlaller;
182

Sieber, 1998:157.
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(1)

Giri , de i tirme, silme ve/veya bilgisayar verilerinin bast r lmas

ve/veya sermaye veya di er de erli varl klar n yasa d

transferi suçunu i lemek

kast yla bilgisayar programlar yap lmas , (Bilgisayar yoluyla doland r c l k);
(2)

Giri , de i tirme, silme ve/veya bilgisayar verilerinin bast r lmas

ve/veya sahtecilik suçu i leme kast yla bilgisayar programlar yap lmas , (Bilgisayar
yoluyla sahtecilik);
(3)
da

Giri , de i tirme, silme ve/veya bilgisayar verilerinin bast r lmas ya

telekomünikasyon

sistemi

ve/veya

bilgisayar

fonksiyonlar n n

kasten

engellenmesi maksad yla, bilgisayar sistemlerine müdahale edilmesi, (Bilgisayar
program ve verilerinde de i iklik yap lmas );
(4)

Korunmakta olan, münhas ran bir ahsa ait bilgisayar program n

ticari olarak istismar etmek veya piyasaya sürmek maksad yla, ki ilerin bireysel
haklar n n ihlal edilmesi, (Bilgisayar programlar n n telif haklar na ayk r olarak
kopyalanmas ,ço alt lmas ve da t lmas );
(5)
sistem

Güvenlik önlemlerinin ihlali ya da di er aldat c ve zararl niyetlerle,

hakk nda

telekomünikasyon

yetkili

ki inin

sistemine

izni

girmenin

olmadan,
ve

bir

bilgisayar

kullan m n n

ve/veya

engellenmesi;

(Telekomünikasyon sistemlerinin, bilgisayar n di er fonksiyonlar n n ve ileti imin
de i ikli e u rat lmas )183.
1989 y l nda OECD, bilgi sistemleri hakk ndaki çal malar na özel bir önem
vererek devam etmi tir. 26 Kas m 1992’de, OECD Konseyi, Bilgi Sistemleri
Güvenli i Tavsiye Yönergesini kabul etmi tir. Yönerge, kamu ve özel sektörü
ilgilendirmekte olup, bilgi sistemleri için minimum standartlar n uygulanmas
konusuna odaklanmaktad r. Ancak, bilgi sistemlerinin güvenli i konusunda,
kar l kl yard mla ma, uluslararas alanda suçlular n iadesi konular nda oldu u gibi,
bilgi sistemlerinin yanl kullan lmas n önlemek amac yla da yeterli cezai, idari veya
di er müeyyideler talep edilmektedir184.

183
184

Sieber, 1998:158
Sieber, 1998:159
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3.1.5. Avrupa Konseyi
Avrupa Konseyinin olu turulmas fikri, II. Dünya sava ndan maddi ve
manevi büyük zararlar gören Avrupa’n n, benzer trajedileri bir daha ya amas n
önlemek maksad yla ortaya at lm

ve Avrupa’da tarih boyunca ya anan gerginli in

ve çat malar n yerini güven ve i birli inin almas hedeflenmi tir.
Bu ortamda 5 May s 1949’da 10 Avrupa ülkesi, Belçika, Danimarka, Fransa,
Hollanda, )ngiltere, )rlanda, )sveç, )talya, Lüksemburg ve Norveç Avrupa Konseyini
kuran anla may imzalam lard r.
Türkiye 13 Nisan 1950 tarihinde Avrupa Konseyi'ne üye olmu tur. Kurulu un
bugün 41 üyesi vard r.
Avrupa Konseyi savunma konular d nda toplumlar ilgilendiren tüm
sorunlara çözüm üretmeye çal an bir topluluktur. Bu sorunlara örnek olarak, sosyal
güvenlik, hukuki i birli i, insan haklar , yerel yönetimler, bölgesel planlama, medya,
e itim, kültür, spor, gençlik, sa l k, çevre, aile konular verilebilir. Konseyin bu
alanlardaki çal malar genellikle sözle me ya da protokoller haz rlanmas ile
sonuçlanmaktad r.

Sözle me

ve

protokoller

üye

ülke

mevzuatlar n n

uyumla t r lmas , bu suretle ortak normlar ve bir Avrupa Hukuk Düzeni
olu turulmas amac na yöneliktir.
Avrupa Konseyi siber suçlar konusunda ilk çal malar n 80’li y llar n
sonlar na do ru gerçekle tirmi tir. Konsey, siber suçlarla ilgili çal ma yapmak üzere
bir Uzmanlar Komitesi olu turmu tur. Konseyin siber suçlarla ilgili olarak böyle bir
çal ma ba latmas n n hedefi bu suçlarla ilgili olarak ceza kanunlar nda hangi
fiillerin suç olarak kabul edilip cezaland r lmas gerekti ini aç k bir ekilde tespit
etmek, sivil özgürlük ve güvenlik kavramlar aras ndaki uyu mazl

n nas l a laca

konusunda üye ülkelere yol göstermektir.
Uzmanlar Komitesi OECD’nin 1986 y l nda yay nlad

raporunu185 referans

alarak burada belirlenen ihlallerin, üye ülkeler nezdinde cezai müeyyide alt na
al nmas n benimsemi ve ayr ca bir tak m prensiplere ve OECD’nin raporunda
belirtilmeyen ihlallere de dikkatleri çekmi tir. Komite çal malar n n sonucunda
185

Bkz. s. 80-81.
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OECD’nin raporunda belirlenen ihlallere ek olarak bilgisayarla ba lant l suçlarla
ilgili korunma, engellenme, ma durlar, usulü bir tak m kurallar örne in uluslararas
ara t rmalar, veri bankalar na el konulmas ve bilgisayar suçlar n n soru turulmas ve
kovu turulmas nda uluslararas i birli ine gidilmesi hususlar n n eklendi i bir taslak
halinde sunulmu tur. Söz konusu taslak üye ülkelere yol gösterici niteliktedir. Daha
sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi taraf ndan 13 Eylül 1989 tarihinde
yürürlü e girmi tir.
Avrupa Konseyinin siber suçlarla ilgili son ve en önemli çal mas “Siber Suç
Sözle mesi” ( Convention on Cyber Crime ) dir. Avrupa Konseyi taraf ndan dört
y lda haz rlanan Siber Suç Sözle mesi hükümlerine yönelik çal malar, 1996 y l nda
Suç Sorunlar Avrupa Komitesi’nin CDPC/103/211196 tarihli karar ile siber suçla
ilgili uzmanlardan olu an bir komite kurulmas sonucunda ba lam t r. 1997 y l nda
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, uzmanlardan siber suç kapsam na giren
konulara ili kin ba lay c özelli e sahip olacak hukuki bir metin haz rlanmas n talep
etmesi ile sözle me gündeme gelmi tir. Nisan 2000’de taslak metin )nternet’ten
yay nlanm , son halini ise Haziran 2001’de alm t r186.
Avrupa Konseyi taraf ndan haz rlanan bu sözle menin amac ortak bir ceza
politikas n n olu turulmas ile toplumun siber suça kar korunmas , özellikle gerekli
mevzuat n kabul edilmesi ve uluslararas i birli inin geli tirilmesidir.
Sözle me dördüncü bölümde detayl bir ekilde incelenecektir.
3.2. KarI"laIt"rmal" Hukukta nternet Suçlar"
3.2.1. Genel Olarak
Kar la t rmal hukukta siber suçlarla ilgili düzenlemeler farkl sistematikler
kullan larak meydana getirilmi tir. Günümüzde ülkeler, bu konuda ya ceza hukuku
ile ilgili mevcut kanunlardan ayr olarak özel düzenlemeler ihdas etmekte, ya da
mevcut hükümlerde de i iklikler yaparak mevzuatlar n geli tirmektedirler. Siber
suçlar özel düzenlemeye tabi tutan ülkeler ceza kanunlar nda iki farkl yöntem
izlemi lerdir. Birinci yöntem, siber suçlar ceza kanunundan ayr bir kanun ç karmak
186

Helvec o lu, 2004:278.
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suretiyle düzenleme alt na alan yöntemdir. Özellikle Anglo-Sakson hukukuna tabi
olan )ngiltere, )rlanda ve ABD’de bu yöntem izlenmi tir187. )kinci yöntem ise Kara
Avrupas ülkelerinde uygulanan yöntemdir ki, bu yöntemde siber suçlar ceza
kanunlar içerisinde ayr bir fas lda düzenlenmektedirler. Bu yöntemi uygulayan
ülkelere örnek olarak Fransa, Lüksemburg verilebilir188. Ülkemiz de bu yöntemi
kendi mevzuat nda tatbik etmi tir.
Siber suçlar ceza kanunlar nda da n k olarak düzenleyen, sisteme öncülük
eden ülke Almanya’d r. Bu sisteme göre, suç te kil eden eylemler mevcut kanunlara
göre incelenmektedir. Yani bu sistemde kanun koyucular ayr fas llar veya kanunlar
olu turmamakta, halihaz rdaki hükümleri siber suçlar da göz önüne alarak yeniden
düzenlemektedirler. Örne in, Alman Ceza Kanununun 303a maddesi bilgisayarlara
girilmek suretiyle, mevcut programlar n bozulmas tahrip edilmesi ve de i tirilmesi
suçunu düzenlemektedir. Suçun ihdas ile korunan hukuki yarar e ya üzerindeki
mülkiyet hakk oldu undan suç temelde nas- zrar suçudur. Bu sebeple, mal aleyhine
i lenen suçlar düzenleyen fas l içinde yer almaktad r189. Bu sistemi benimseyen
ülkelere örnek olarak )sveç, )talya, Japonya gösterilebilir.
Sonuç olarak Anglosakson Hukuk Sistemini uygulayan ülkelerde siber
suçlarla

ilgili

olarak

Ceza

Kanunlar n n

d nda

özel

düzenlemelere

ba vurulmaktad r. K ta Avrupas Sistemi’ni uygulayan ülkelerin büyük k sm nda da
ceza kanunlar nda yap lan de i ikliklerle, siber suçlar alan nda düzenlemeler
yap lmaktad r.
3.2.2. Amerika BirleIik Devletleri
)nternet teknolojisinin icat edildi i yer olan Amerika Birle ik Devletleri’nde
son on y l içerisinde bilgisayar ve )nternet’in Amerikan ya am n n her alan nda
yerini almas yla birlikte, suç i leyenlerin de bu durumu gözden kaç rmayarak,
faaliyetlerini bu alana kayd rmaya ba lamalar sonucunda siber suçlarla ilk defa
kar la an ülke olmu tur.

187

Yaz c o lu, 1997:170.
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189
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An lan ülkede bilgisayar a lar n n ülke kalk nmas nda önemli bir role sahip
olmas nedeniyle, bili im sistemlerinin kullan lmas nda güvenli i sa lamak, bu ülke
için bir mecburiyet te kil etmi tir. Ayr ca i lenen siber suçlar sebebiyle ABD’deki
irketler ekonomik olarak da büyük gelir kaybetmektedirler. Bilgisayar a lar yoluyla
yap lan doland r c l k yüzünden ülkenin u ram

oldu u zarar tam olarak tespit

edilemese de, Sertifikal Doland r c l k Ara t rma Uzmanlar Birli i (The Association
of Certified Fraud Examiners) ABD irketlerinin bu nedenle toplam y ll k kayb n n
en az 40 milyar Dolar oldu unu belirtmektedir190. Bu sebeplerden ötürü ABD,
bilgisayar a lar n n suç arac olarak kullan lmas ve bu suçlar n düzenlenmesi
konusunda da ilk çal malar yapan ülke olmu tur.
ABD’de siber suçlarla ilgili ilk düzenlemeler eyalet düzeyinde ba lam t r.
1984 y l nda siber suçlarla ilgili ilk federal yasa olan “Computer Fraud and Abuse
Act”

yürürlü e girdi inde 47 eyalette siber suçlarla ilgili düzenlemeler

bulunmaktayd 191.
ABD’de çe itli siber suç ekillerini düzenleyen birçok federal yasa kabul
edilmi tir. Bunlar n en önemlileri a a da incelenmektedir.
3.2.2.1. Bilgisayar Sahtekarl"#" ve Bilgisayarlar"n Kötüye Kullan"lmas" Yasas"
(Computer Fraud and Abuse Act)192
1984 y l nda kabul edilen bu yasa, ABD’de artan siber eylemleri engellemek,
en az ndan artmas n önlemek amac yla düzenlenmi tir. Ba lang çta söz konusu
yasan n k sa ve dar ölçekli olmas amaçlanm t r. Ancak bilgisayar güvenli ini tehdit
eden eylemlerin her geçen gün artmas ve yasan n yetersiz kalmas nedeniyle 1988,
1989, 1990 ve 1994 y llar nda çe itli de i iklikler yap lm

ve yasan n kapsam

geni letilmi tir. Bu yasa ile Federal Temel Yasa’n n 18’inci Bölümünün 1030’uncu
maddesi de i tirilmi tir193. Yasa temel olarak, korumal bir bilgisayara yetkisiz ve
izinsiz eri imi yasaklamaktad r. Yasa ile kamuya ve özel sektöre ait tüm

190

;ehito lu, 2004:258.
Yaz c o lu, 1997:187; De irmenci, 2002:133.
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bilgisayarlar n yan nda, ki isel bilgisayarlar da bu korumadan tam olarak istifade
edebilmektedir. Yasa ile suç haline sokulan hareketler unlard r194:
•

ABD hükümetine zarar vermek veya herhangi bir yabanc ülkeye
yarar sa lamak maksad yla, tasnif edilmi
savunma ve d

ve gizlilik dereceli

i leri konular na ili kin enformasyona izinsiz olarak

eri mek,
•

Finansal bir kurum veya tüketici ara t rma ajanslar ndan herhangi
birinin bilgisayarlar ndaki finansal kay tlara izinsiz ve yetkisiz olarak
eri mek,

•

Kamu kurulu lar ndan herhangi birinin kulland

bir bilgisayara

girerek, bu kurulu lar n verdi i hizmeti aksatacak ekilde, burada
bulunan bilgileri de i tirmek, bozmak veya if a etmek,
•

Herhangi bir bilgisayara sahtekarl k veya h rs zl k yapmak maksad yla
izinsiz ve yetkisiz olarak girmek,

•

Herhangi bir ekilde kasten veya ihmalen, korumal bir bilgisayara
eri mek, bu tip bir bilgisayara data veya program göndermek,

•

Bilgisayar ifrelerini veya bilgisayarlara eri mekte kullan labilecek
herhangi bir bilgiyi da tmak, ba kalar n n kullan m na sunmak,

•

Para veya para hükmünde olan herhangi bir de eri elde etmek
maksad yla, bir bilgisayar veya bilgisayar sistemine zarar verme
yönünde tehditler savurmak.

Bu hareketlerden herhangi birinin suç olarak nitelendirilebilmesi için san
di er bir bilgisayara yetkisiz veya mevcut yetkisini a arak eri mi

n

oldu unun

kan tlanabilmesi gerekmektedir.

194

Damon, W.D. Wright. “Cybercrimes”. Venable LLP. 01 OCAK 2003. 18 MAYIS 2005.
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3.2.2.2. Anti-Terörizm Yasas" (USA_Patriot - Uniting and Strengthening
America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct
Terrorism)195
11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de bulunan Dünya Ticaret Merkezi’ne ait
kulelere yap lan terörist sald r lardan sonra, Amerikan Kongresi taraf ndan 26 Ekim
2001 tarihinde yeni bir anti-terör yasas kabul edilmi tir. Yasa, )SS’lere eskiye
nazaran, abonelerinin üye bilgilerini soru turma makamlar na verme konusunda daha
a r yükümlülükler getirmekte, ulusal güvenli in gerektirdi i hallerde, hakim karar
olmaks z n haberle menin denetlenebilece ini ve ulusal istihbarat örgütleri ile ulusal
olmayan istihbarat örgütleri aras nda bu yollardan elde edilen bilgilerin
payla labilece ini hükme ba lamaktad r196.
Söz konusu yasa ile 1984’den beri yürürlükte olan Computer Fraud and
Abuse Act’ n siber suç yakla m geni letilmi tir. 1994 ve 1996 y llar nda yap lan
de i ikliklere kadar, ABD makamlar n n uluslararas

boyutlu bir siber suçu

izleyebilmeleri ve kovu turma yapabilmeleri için yasayla “korunmal bilgisayar”
olarak ifade edilen ve ABD s n rlar içerisinde bulunan bir bilgisayar ya da ebekeye
sald r da bulunulmas ve bu sald r n n bir zarara sebebiyet vermesi gerekmekteyken,
an lan yasa ile bu tan m geni letilerek sald r n n ABD’de bulunan ebeke (network)
sistemlerinden geçmesi yeterli say lm t r. Bunu bir örnekle somutla t rmak
gerekirse; )stanbul’da ya ayan bir bilgisayar korsan , Trabzon’da bulunan bir
bilgisayar

ya da sistemi çökertti inde ya da herhangi

üpheli bir eylemde

bulundu unda e er bu eylem ABD’de bulunan ebekelerin biri üzerinden veri (data)
paketi olarak geçmi se, Amerikan Federal Soru turma Bürosu i e müdahil
olabilmektedir. Bunun nedeni olarak savunulan görü ise, Dünya )nternet trafi inin
%70’inin ABD ebekeleri üzerinden geçmesi olarak aç klanmaktad r197.

195

Yasan n orjinal metnine http://www.cybercrime.gov/PatriotAct.htm (17.01.2005) adresinden
ula abilirsiniz.
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Yasan n siber suçlara ili kin en önemli bölümü, Federal Temel Yasa’n n,
daha önceden içeri i “Bilgisayar Sahtekarl

ve Bilgisayarlar n Kötüye Kullan lmas

Yasas ” ile belirlenen 1028198 nci maddesinde yapt

önemli de i ikliklerdir199.

Yeni yasa ile yap lan de i iklikler;
•

1028’inci maddede önceden belirlenen ceza miktarlar n n artt r lmas ,

•

ABD

s n rlar

d nda

bulunan

bilgisayarlar

kullan larak

gerçekle tirilen ve ABD ticaretini zarara u ratan faaliyetlerin de,
1028’inci madde kapsam na al nmas ,
•

1028’inci maddede say lan fiillere te ebbüs edenlerin dahi, bu fiilleri
tamamlam gibi cezaland r lacaklar n n belirtilmesi,

•

Daha önceden, herhangi bir eyalet mahkemesi taraf ndan haklar nda
bilgisayarlar

arac l

yla

i ledikleri

bu

tür

suçlardan

biriyle

mahkumiyet karar verilenlerin, bu mahkumiyetlerinin, bu ki ilerin
daha sonradan, federal düzeyde i leyecekleri suçlarda tekerrüre esas
say laca n n ve bu durumda olanlar n cezalar n n artt r laca n n
hükme ba lanmas d r.
Söz konusu yasada ayr ca siber terörizm suçu kategorisi yarat lmakta ve bu
suç faillerinin fiilleri ba kas n n ölümüne sebep olmu sa ömür boyu, olmam sa 15
y la kadar hapsedilmeleri hükme ba lanm t r.
Yasa ile getirilen siber terörizm suçlar :
•

Milli güvenlik, milli savunma veya 1954 tarihli Atom Enerjisi
Yasas n n gereklerine göre eri ilmesi yasak olan bilgisayarlara
eri erek, buradaki bilgileri yetkili olmayan bir kimseye vermek veya
Amerikan ç karlar na ayk r oldu unu bile bile bir ba ka ülkenin
kullan m na sunmak,

198

Federal Temel Yasa’n n 18 nci Bölümünün 1028 nci Maddesi, (18 U.S.C. § 1028), bilgisayarlar da
dahil olmak üzere, kimlik bilgilerinde oynamalar yapmak amac yla kullan labilecek herhangi bir
cihaz n üretilmesini, böyle bir cihaza sahip olunmas n veya nakledilmesini yasaklamaktad r.
199
Çeken, 2002:11.
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•

Federal Temel Yasa’n n 1028’inci maddesinde belirtilen fiilleri
gerçekle tirerek toplumun veya bireylerin sa l
bunlar n sa l

na zarar vermek veya

n tehdit eden sonuçlar n ortaya ç kmas na neden

olmak,
•

Federal Temel Yasan n 1028’inci maddesinde belirtilen fiilleri
gerçekle tirerek, bir federal yönetim organ n n veya adalet, mili
savunma veya milli güvenlik idarelerinin bilgisayarlar na zarar
vermek veya bunlar n zarara u ramas tehlikesine yol açmak200.

Bu yasan n en çok ele tirilen yönü, bugüne kadar 11 Eylül sald r lar nda
herhangi bir siber katk n n varl

ispat edilmemi ken, özellikle ABD vatanda lar n n

temel hak ve özgürlüklerine getirdi i k s tlamalar ve uluslararas hukuku ilgilendiren
ileti imin izlenmesi, ele geçirilmesi ve siber suçlar n kovu turulmas yla ilgili
hükümlerinin içerdi i boyutu olmaktad r.
Ancak bu Yasa ile getirilen k s tlamalar 31 Aral k 2005 tarihine kadar geçerli
olacakken ve bu tarihten sonra yasa gere i getirilen k s tlamalar kendili inden
ortadan kalkacakken, ABD Kongresi bu yasay belirli periodlarla uzatmaktad r.
3.2.2.3. letiIim Ahlak" Yasas"201 (Communications Decency Act-CDA)
Bu yasa, )nternet kaynakl sorunlar n çözümlenmesi amac yla düzenlenen
yasalardan birisi olup, getirmi oldu u hükümler bak m ndan tarihi bir kilometre ta
olarak kabul edilmektedir202.
Yasan n temel amac , )nternet’te interaktif olarak yap lan pornografik içerikli
yay nlardan çocuklar n korunmas d r. Söz konusu yasaya göre )nternet üzerinden
müstehcen içeri e sahip resim, yaz , video, klip...vb., materyallerin yay nlanmas ve
iletilmesi ile iddet içeren yay nlar n gerçekle tirilmesi suç olarak düzenlenmi tir.
Bunun yan

s ra yasan n uygulanabilmesi için yetkili mercilere, )nternet

200

Çeken, 2002:11; De irmenci, 2002:128.
Yasan n tam metni için bak. www.epic.org/free_speech/CDA/cda.html, (17.01.2005)
202
Akdeniz, Yaman. The Regulation of Pomography and Child Pomography on the Internet. Cyberrights & Cyber - Liberties. 01 Ocak 2001:4. 19 EYLÜL 2004.
http://www.cyber-rights.org/documents/us_article.pdf
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kullan c lar n n e-posta mesajlar n n okunabilmesi ve haber gruplar ndaki tart malar
ile IRC üzerinden yap lan sohbetlerin izlenebilmesi olana

sa lanm t r203.

Bu yasa ile yürürlü e giren antidemokratik hükümlere kar

kamuoyunda

büyük bir tepki meydana gelmi ve sivil toplum örgütleri American Civil Liberties
Union (ACLU- Amerikan Sivil Özgürlükler Birli i) önderli inde an lan yasaya kar
muhalefet hareketine ba lam lar ve )leti im Ahlak Yasas ile getirilen baz
hükümlerin Anayasan n 1’inci ekinde teminat alt na al nan ifade özgürlü ünü ihlal
eder nitelikte oldu u ve yasada yer alan “müstehcen yay n”, “ahlaks z” gibi
ifadelerin oldukça soyut ve geni kavramlar oldu u ve bu durum ile ceza normunun
belirlili ine ters dü tü ü iddia edilerek, ACLU & Reno davas olarak literatüre geçen
davay açm lard r204. Ayr ca bu gruplar yeti kinlerin kendi çocuklar için neyin
do ru neyin yanl
al nd

oldu una kendilerinin karar verme yetkilerinin de ellerinden

n iddia etmi lerdir205.
Söz konusu giri imlerin sonucunda Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi

)leti im Ahlak Yasas ile getirilen hükümlerin Anayasa’n n 1’inci Eki’ne ayk r
olduklar gerekçesiyle iptal edilmelerine karar vermi tir.
Federal Yüksek Mahkeme karar n gerekçesinde, “Bir kitle ileti/im arac,
olarak

nternet’in hükümetlerin müdahalesine kar/, korunmas, gerekmektedir.

nternet üzerindeki yay,nlarla ilgili bir düzenlemenin bulunmamas, ku/kusuz bir kaos
yaratm,/t,r ancak unutmamak gerekir ki,

nternet’in gücü de bu kaostan

kaynakland,C, gibi Anayasa'da belirlenen dü/ünceyi aç,klama özgürlüCü de ayn,
kaosa dayanmaktad,r”, ifadeleri kullan lm
fikir al veri inin sa layaca

ve ayr ca “Demokratik toplumda özgür

toplumsal yarar, )ntenet’te sansürün sa layabilece i

toplumsal yararla kar la t r lamayacak kadar önemlidir.” denmi tir206.

203

S nar, 2001:93; Caden, Marc L.-LUCAS Stephanie E., Accidents On The )nformation Super
Highway, The Richmond Journal of Law and Technology. 13 ;UBAT 1996. 27 N)SAN 2005.
www.law.richmond.edu/jolt/v2i1/caden_lucas.html
204
S nar, 2001:94
205
Çeken, 2002:6; Akdeniz, Yaman. Governance of Pornography and Child Pornography on the
Global Internet: A Multi-Layered Approach. Cyber-rights & Cyber – Liberties. 01 OCAK 2000. 10
ARALIK 2004. http://www.cyber-rights.org/reports/governan.htm
206
)çel, 2000:412; S nar, 2001:94
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Sonuç olarak, )leti im Ahlak Yasas ’n n gün

ndaki yolculu u Federal

Yüksek Mahkeme’nin iptal karar yla sona ermi tir. Bu yasa kanun koyuculara
)nternet’le ilgili hukuki düzenlemelerin nas l yap lmayaca na dair iyi bir örnek
te kil etmektedir.
3.2.2.4. Çocuk Pornografisinin Önlenmesi Yasas"207 (Child Pornography
Prevention Act – CPPA)
Çocuk pornografisi, çocu un gerçekte veya taklit suretiyle bariz cinsel
faaliyetlerde bulunur ekilde herhangi bir yolla te hir edilmesi veya çocu un cinsel
uzuvlar n n, a rl kl olarak cinsel amaç güden bir ekilde gösterilmesidir208. 1996
y l nda Amerikan Kongresi taraf ndan çocuklar n bu amaçla sömürülmesinin önüne
geçmek amac yla söz konusu yasa ç kar lm t r.
An lan yasa ile çocuklar n görüntülendi i pornografik yay n ve materyallerin
elde bulundurulmas veya )nternet’te yay nlanmas ve bilgisayarlar veya e-posta
yoluyla çocuk görüntülerinin bulundu u cinsel materyallerin ticaret arac olarak
kullan lmas yasaklanm t r. Ayr ca suç te kil eden çocuk görüntülerinden üç veya
daha

fazla

adedini

bizzat

bilgisayar nda

bilerek

muhafaza

edenler

cezaland r lmaktad r.
Yasada 1996 y l nda yap lan bir de i iklikle, bilgisayarlar yoluyla olu turulan
çocuk görüntüleri de suç say lm t r. Bunun sebebi, gerçek görüntüler ile birtak m
resim ve grafik programlar yla olu turulan görüntülerin birbirinden ay rt edilmesinin
zorlu u gösterilmi tir209.
3.2.2.5. Çocuklar"n Online Yay"nlardan Korunmas" Yasas"210 (Child Online
Prevention Act - COPA)
Bu yasa çocuklar pornografik ve müstehcen yay nlardan korumak amac yla
1998 y l nda ç kar lm t r. Yasa ile normalde büyüklerin eri mesine izin verilen site
ve materyallere küçüklerin eri mesinin kolayla t r lmas cezaland r lmaktad r211.
207

Yasan n tam metni için bkz.www.ojp.usdoj.gov, (17.01.2005)
Tan m, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesinden al nm t r.
209
Çeken, 2002:3-4.
210
Yasan n tam metni için bkz. www.politechbot.com/docs/cppa.text.html, (17.01.2005)
211
Çeken; 2002:3-4.
208
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Amerikan Federal Mahkemesi 22 Haziran 2000 tarihinde Reno & ACLU II
davas nda verdi i kararda bu yasan n Anayasaya ayk r oldu una karar vermi tir212.
3.2.2.6. Elektronik HaberleImenin Gizlili#i Yasas" (Electronic Communications
Privacy Act- ECPA)
Bu yasa ile, radyo haberle mesi, elektronik posta, özel haberle me kanallar
ve bilgisayar haberle mesine ili kin özgürlük ve gizlilik s n rlar geni letilmi tir.
Yasa ile, resmi makamlar taraf ndan oldu u kadar, resmi olmayan makamlarca da
yap lmakta olan kanunsuz dinleme faaliyetlerinin önüne geçilmek istenmektedir213.
3.2.2.7.

nternet’te

Kumar"n

Önlenmesi

Yasas"214

(Internet

Gambling

Prohibition Act)
Bu yasa ile ABD s n rlar içerisinde (kumar oynaman n yasal say ld
Vegas ve Atlantic City gibi belirli yerler d nda), yasaklanm
ve kumar oyunlar n n )nternet siteleri arac l

Las

bulunan çe itli ans

yla herkes için eri ilebilir k l nmas

üzerine yasa koyucu bir düzenleme yapma ihtiyac duymu ve bu ekilde kumar
oynatanlar n 2 y la kadar hapis cezas ve 10.000 dolara kadar para cezas ile
cezaland r labilecekleri bir yasa ç kar lm t r215.
ABD’de yukar da belirtti imiz federal nitelikli düzenlemelerin yan nda
federe devletlerde de, bilgisayar a lar

kaynakl

hukuki sorunlara çözüm

bulunabilmesi amac yla çe itli yasal düzenlemelere gidildi ini belirleyebilmek
mümkündür216.
3.2.3. Almanya
Yukar da da belirtmi oldu umuz gibi Almanya’da siber suçlar için ayr
fas llar veya kanunlar yap lmamakta, fiiller halihaz rda kabul edilen suçlar baz nda
de erlendirilmektedir. Konuyu bir örnekle somutla t rmak gerekirse, bili im

212

S nar; 2001:95, dipnot 244.
Çeken, 2002:8.
214
Yasan n tam metni içinbkz. http://fto.loc.gov/pub/thomas/c105/s474.is.txt, (17.01.2005)
215
S nar; 2001:96.
216
Damon, W.D. Wright. “Cybercrimes”. Venable LLP. 01 OCAK 2003. 18 MAYIS 2005.
http://www.venable.com/docs/resources/ebookcybercrimes.cfm
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sistemlerine kar

nas- zrar fiilini suç olarak düzenleyen Alman Ceza Kanununun

303a maddesi; nas- zrar suçunu düzenleyen fas lda yer almaktad r217.
Alman Ceza Kanununun 202a maddesinde verilerin depoland

ve i lendi i

bilgisayar a lar na izinsiz olarak girilmesi ve verilerin ele geçirilmesi suç olarak
düzenlenmi tir. An lan suç, bilgisayar sistemlerinde saklanan verilere yönelik olmas
hasebiyle “s r aleyhine i lenen suçlar” aras nda yer almaktad r. Alman Ceza Kanunu
bilgisayar sistemlerine izinsiz girilmesini tek ba na suç olarak kabul etmemekte,
bunun yan nda söz konusu suçun meydana gelebilmesi için verilerin de ele
geçirilmesini aramaktad r. K saca fiil, kendisi veya üçüncü bir ki i lehine, kendisine
ait olmayan ve sisteme girmesine izin verilmeyen, emniyete al nm
geçirilmesi halinde suç olarak say lmaktad r

218

verilerin ele

.

Yine Alman Ceza Kanununun 263a maddesinde bili im sistemlerinin
kullan lmas yla i lenen doland r c l k suçu hüküm alt na al nm t r. Bu maddeye göre
doland r c l k suçunun olu abilmesi için suçu i leyenin kendisi veya üçüncü bir ah s
için hukuka ayk r bir ekilde ekonomik fayda sa lamak amac yla hareket etmesi
gerekmektedir. K sacas suçun olu abilmesi için kanun özel kast aramaktad r. Söz
konusu maddede doland r c l a sebep olacak fiiller say lmas na ra men, bu fiiller
tahdidi de ildir. Yani say lan fiiller d ndaki bir fiil ile de doland r c l k suçu
i lendi inde cezai müeyyide uygulanacakt r. Bu fiiller; yanl
veya tamamlanmam

programlarla, yanl

verileri kullanarak, verileri yetkili olmadan veya ba ka

suretlerle bilgi i leme yetkisi olmadan müdahale ederek i lenmesidir. Madde
metninde, suçun olu mas için verilerin meydana ç kmas n etkilemek suretiyle bir
ahs n ekonomik zarara u ramas na sebep olmak da ayr ca ifade edilmi tir219.
Bili im sistemleri vas tas yla meydana gelen sahtekarl k fiilleri Alman Ceza
Kanununun 269 ve 279’uncu maddelerinde düzenlenmi tir. An lan maddelerde,
sahtekarl k suçunun olu mas için, hukukça hükmü haiz bir belgenin bili im
sistemleri arac l

yla sahte olarak düzenlenmesi veya üzerinde tahrifat yap lmas ve

bu belgelerin kullan lmas yeterli görülmü tür.

217

De irmenci, 2002:143.
Önder, 1994:505.
219
De irmenci, 2002:143
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3.2.4. Fransa
)nternet’in ortaya ç kard

hukuki sorunlarla ilgili olarak Fransa’daki

mevzuat incelendi inde )nternet’le ilgili olarak ceza hukuku alan nda özel bir yasa
olmad

görülmektedir. Frans z yasa koyucular )nternet’le ilgili özel bir kanun

haz rlamak yerine Frans z ceza mevzuat nda )nternet’i de kapsam na alabilecek genel
ifadelere yer vermi lerdir. Örne in, 1994 tarihli Frans z Ceza Yasas ile küçüklere
yönelik olmad

sürece pornografinin suç te kil etmeyece i savunulmakla birlikte

yasan n 227-24’üncü maddesi pornografik ve iddet içerikli yay nlar n hangi araç ile
olursa olsun küçükler taraf ndan eri ilebilir k l nmas n suç olarak düzenlemi tir220.
Yine Yasan n 227-23’üncü maddesi ise bir küçü ün pornografik nitelikteki
resminin kaydedilmesi ve hangi araçla olursa olsun yay nlanmas ve iletilmesi
eylemlerini suç olarak düzenlemi tir221.
Ayr ca Ceza Kanununun 226-8’inci maddesi r zas olmadan sözleri veya
resmi üzerinde gerçekle tirilen montaj n hangi yollarla olursa olsun yay nlanmas
eylemi suç olarak kabul edilmi tir222.
Görüldü ü üzere Frans z Ceza Kanununda yer alan yukar da belirtilen
maddelerde geçen “hangi yollarla olursa olsun” ve “hangi araçlarla olursa olsun”
ifadelerinin bilgisayar a lar n ya da )nternet’i kapsad

a ikard r.

Frans z hukukunda )nternet üzerindeki suç içerikli yay nlardan dolay kimin
sorumlu tutulaca

sorunu da tart malara konu olmu

gereksinimleri kar lamad

ve mevcut kurallar n

dü üncesiyle 30 Eylül 1986 tarihli ileti im özgürlü ü

Yasas nda de i iklik yapan l A ustos 2000 tarihli yeni bir yasa kabul edilmi tir. Bu
yasa ile ileti im özgürlü ü Yasas n n 2’nci bab na “Link Üzerinde özel Haberle me
D ndaki ileti im Servisleriyle ilgili Hükümler”

eklinde bir 4’üncü ba l k

eklenmi tir. Toplam 4 maddeden olu an bu ba l k alt nda )nternet öznelerinin
sorumlulu una ili kin bir düzenleme rejimi geli tirilmi tir223.

220

Kangal, 2001:228.
Kangal, 2001:228.
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)SS’ler yönünden içerik sa lay c n n haz rlam
yay nlardan dolay genel kurallara göre sorumlu olaca

olduklar

suç içerikli

kabul edilmektedir. Ayr ca

webmaster224, editör veya benzeri bir s fatla suç içerikli verilerin yay na
haz rlanmas nda veya yay na konulmas nda katk s bulunan ki ilerin de i tirak
kurallar çerçevesinde sorumlu olacaklar esas benimsenmektedir.
Eri im sa lay c lar aç s ndan ise, eri im sa lay c n n sadece bir ta y c
olmas ndan hareketle ceza sorumlulu u kabul edilmemi tir. Ancak eri im
sa lay c lara baz hizmetleri ay klamaya yarayan teknik olanaklar kullan c lara
bildirme yükümlülü ü getirilmi tir.
)SS’lere ili kin esaslar ise Yasan n 48-3’üncü maddesinde düzenlenmi tir.
Servis sa lay c lar n sunucular nda depolad klar suç içerikli veriler nedeniyle bu
durum kendilerine adli bir makam taraf ndan bildirilmesine ra men harekete
geçmemi lerse sorumlu tutulabilecekleri düzenlenmi tir. )SS’lere sunucular nda
bar nd rd klar verilerle ili kili olarak kesinlikle bir takip ve denetim yükümlülü ü
öngörülmemi , aksine servis sa lay c n n harekete geçmemi olmas ndan dolay
sorumlu olabilmesini ancak bir yarg makam taraf ndan kendisine bildirimde
bulunulmas eklinde bir ön arta ba lamaktad r225.
3.2.5. ngiltere
)ngiltere’de siber suçlar Anglo Sakson hukuk sistemine uygun olarak
Amerika Birle ik Devletleri, )rlanda ve Portekiz’de oldu u gibi özel kanunlarla
düzenlenmi tir.
)ngiltere’de siber suçlar düzenleyen kanun 29 Temmuz 1990 tarihinde
yürürlü e giren “Computer Misuse Act” adl kanundur. Bu kanunun yürürlü e
sokulmas n n amac yetkisiz olarak bilgisayarlara girilmesinin veya de i iklik
yap lmas n n veyahut benzeri müdahalelerde bulunulmas n n önlenmesidir.

224

Bir web sitesinin yönetimini üstlenen ki iye “Webmaster” ad verilir. Webmaster' n görevi Web
sitesininin tasar m n yapmak ve güncelli ini korumakt r.
225
S nar, 2002:666.
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Yine an lan kanunla üç tip suç belirlenmi tir226. Bu suçlar;
•

Yetkisiz olarak bili im cihazlar na, veri ve programlar na girilmesi,

•

Ba ka bir suçun i lenmesini sa lamak veya kolayla t rmak amac yla

yetkisiz olarak bili im cihaz na girilmesi,
•

Yetkisiz olarak bir bilgisayar n içeri inde de i ikli e neden

olunmas d r.
Görüldü ü üzere )ngiltere’de yap lan siber suçlara ili kin düzenleme Amerika
Birle ik Devletleri’ndeki mevzuata benzemektedir.
)ngiltere’de, )nternet öznelerinin ceza sorumlulu u, öz-düzenleme (selfregulation) yolu ile belirlenmi tir. Yani )SS’ler tabi olacaklar hukuki rejimin ana
ilkelerini kendileri belirlemektedirler. Bunu da kurmu olduklar “Birle ik Krall k
)nternet Servis Sa lay c lar Derne i” (ISPA-UK - Internet Service Providers
Association of United Kingdom ) adl bir örgüt çat s alt nda bir araya gelerek
yapm lard r. )nternet servis sa lay c lar kendi koymu olduklar kurallar n sa l kl
bir ekilde i leyip i lemedi ini yine kendi olu turduklar bir kontrol mekanizmas ile
denetlemektedirler227.
3.2.6. Japonya
Japonya’n n teknolojiye olan yak n ilgisinin de etkisiyle, siber suçlar
konusunun yaratabilece i tehlikelerin önceden fark na var lm

ve ceza hukukunda

gerekli düzenlemeler erken bir zamanda yap lm t r. Söz konusu düzenlemeler
yap lmadan önce, bu düzenlemelerin nas l yap laca

konusu doktrinde tart lm ve

siber suçlarla mücadelede, klasik ceza normlar n n yeterli olamayaca

kabul

edilerek, bu konuda yeni suç tiplerinin kabul edilmesi gerekti i konusunda
uzla maya var lm t r. Bunun sonucunda 22 Haziran 1987 tarihinde yürürlü e giren
“Ceza Hukuku Alan nda Baz Hükümlerde De i iklik Yap lmas na )li kin Kanun”
226

Akdeniz, Yaman. Section 3 of the Computer Missuse Act 1990: an Antidote for Computer Viruses!.
Web Journal of Current Legal Issues. 01 OCAK 1996. 24 ARALIK 2005.
http://webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue3/akdeniz3.html
227
Akdeniz, Yaman. Section 3 of the Computer Missuse Act 1990: an Antidote for Computer Viruses!.
Web Journal of Current Legal Issues. 01 OCAK 1996. 24 ARALIK 2005.
http://webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue3/akdeniz3.html
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ile Ceza Kanununa siber suçlarla ilgili yeni suç tipleri eklenmi tir. 1990’l y llarda
ise, cyber-pornografik fiiller Ceza Kanunu’nun 175’inci maddesi kapsam nda kabul
edilmi tir228.
Ayr ca 3 ;ubat 2000 tarihinde yürürlü e giren 1999/128 say l “Bilgisayarlara
Yetkisiz Eri im Kanunu” (Unauthorized Computer Access Law) ile de, bilgisayar
a lar yoluyla i lenen suçlar ayr nt l bir ekilde düzenlenmi tir229.

228
229

Karagülmez, 2005:166; Dülger, 2004:121; Ünver, 2001:75,76.
Karagülmez, 2005:121.
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4. AVRUPA KONSEY S BER SUÇ SÖZLE MES
4.1. GiriI
Ceza hukukunun ilk ve en önemli ilkesine göre, bir eylemin suç say lmas ve
bu eylemi yapan n cezaya çarpt r labilmesi için, o eylemin i lendi i tarihte
yürürlükte olan yasalarda suç olarak tan mlanm

olmas gerekmektedir. Bu ilke,

01/06/2005 tarihi itibar yla yürürlükten kald r lan 706 say l Türk Ceza Kanunu’nun
birinci maddesinde “Kanunun sarih olarak suç saymad

bir fiil için kimseye ceza

verilmez. Kanunda yaz l cezalardan ba ka bir ceza ile de kimse cezaland r lamaz”
biçiminde ifade edilmi ken, 5237 say l Yeni Türk Ceza Kanunu’nun ikinci
maddesinin birinci bendinde “Kanunun aç kça suç saymad

bir fiil için kimseye

ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yaz l cezalardan ve
güvenlik tedbirlerinden ba ka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.”
eklinde ifade edilmi tir.
Yine gerçek dünyada suç say lan yani ceza kanununda suç olarak kabul
edilen bir eylemin, yeni bir görünüm veya biçimde siber uzayda kar m za ç kmas
durumunda, bu suçun ceza kanununda yer alan bir suçun benzeri oldu unu söyleyip,
o suça verilen cezay yeni bir görünüm veya biçimde siber uzayda kar m za ç kan
suça veremeyiz. Çünkü ceza hukukunda k yas geçerli de ildir. 5237 say l Yeni Türk
Ceza Kanunu’nun ikinci maddesinin üçüncü bendinde “Kanunlar n suç ve ceza
içeren hükümlerinin uygulanmas nda k yas yap lamaz. Suç ve ceza içeren hükümler,
k yasa yol açacak biçimde geni yorumlanamaz.” denilerek, ceza hukuku aç s ndan
k yas, kesin olarak yasaklanm t r. K saca, ceza hukuku aç s ndan bir eylemin suç
say labilmesi için o eylemin bütün ö eleri ile yasada belirlenmi ve suç olarak
tan mlanm olmas gerekir.
Milli yasalar ve özellikle ceza yasalar , genel olarak sadece ülke s n rlar
içinde uygulanabilmektedir. Buna yasalar n ülkeselli i (territoriality) ilkesi
denmektedir. Oysa siber uzayda i lenen bir suçun hangi ülkede i lendi inin
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belirlenebilmesi için, baz yeni hukuksal tan mlar n ve kabullerin yap lmas ve
üzerinde anla lmas gerekmektedir230.
Bazen bir yasad

eylemin meydana geldi i ülke ile san

ile ba l oldu u ülke farkl olabilmekte, hatta yasad

n vatanda l k ba

eylemi i leyen ki i üçüncü bir

ülkede ya ayabilmektedir. Bu durumda söz konusu eylemin “suç” olup olmad
hangi ülkenin yasas na göre belirlenece i ve yasad
yarg lama ve cezaland rman n hangi ülkede yap laca

,

eylemle ilgili adli kovu turma,
sorunlar ortaya ç kmaktad r.

Bu sorunlar n çözümü uluslararas hukukun alan na girmekte ve bu sorunlar çe itli,
çok tarafl veya iki tarafl uluslararas anla malarda ele al nmaktad r. Yukar da da
belirtildi i gibi, siber uzayda i lenen suçlarda, ço u kez, suçun i lendi i, suçlunun
ya ad

ve vatanda oldu u ülkeler ayr ayr ülkeler olabilmektedir.
Di er taraftan yasad

eylemin siber uzayda i lenmi olmas , bu fiilin kimin

taraf ndan ve nerede yap ld

n ve sonuçlar n n nerelerde etkili oldu unu saptamak

bugünkü teknolojinin sa lad

araçlarla zor da olsa büyük ölçüde mümkün

bulunmakla beraber, bunun için ilgili ülke makamlar n n i birli i yapmalar ihtiyac
ortaya ç kmaktad r231.
Yukar da belirtilen sorunlar n çözüme kavu turulabilmesi için, bilgisayar
a lar n n s n r ötesi yap s gere i, siber uzay suçlar n n hangi fiillerden olu tu unun
saptanmas ve bu suçlarla mücadelede uluslararas mü terek bir ceza politikas n n
belirlenmesi gerekmektedir. Zira geleneksel ceza hukuku kurallar , siber uzay
olanaklar n n kötüye kullan m n engellemeye yetmemektedir. Gerçekten bilgisayar
a lar n n ve bu a lardan en çok kullan lmakta olan )nternet’in milyonlarca bilgisayar
aras nda ileti imi sa lamas , suçun ve suçlunun ortaya ç kart lmas ve delillerin
toplanmas nda uluslararas dayan may günümüzde hiç olmad

kadar önemli ve

gerekli k lmaktad r. Siber suçlarla mücadelede uluslararas dayan maya gereken
önem verilmezse, çe itli bölgelerin veya ülkelerin siber suç cenneti haline gelmesi
kaç n lmaz olacakt r232.
230

“Avrupa Konseyi ve Siber Uzay Suçlar ”. Bili/im Kültürü Dergisi. 01 EYLÜL 2001:1. 11.
EYLÜL 2004. http://tbd.org.tr/sayi79_html/hukuk_kesmez.html
231
“Avrupa Konseyi ve Siber Uzay Suçlar ”. Bili/im Kültürü Dergisi. 01 EYLÜL 2001:2. 11. EYLÜL
2004. http://tbd.org.tr/sayi79_html/hukuk_kesmez.html
232
Sieber, 1998:74

98

Sonuç olarak yukar da zikredilen sorunlar n çözüme kavu turulabilmesi için
uluslararas i birli ine gidilmesi gerekmektedir. Bu sebeple böyle bir sözle meye
ihtiyaç duyulmu ve siber suçlardan en çok müzdarip olan ABD’nin de katk ve
görü leriyle Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesi233 haz rlanm t r. Siber suçlarla
ilgili ilk ve tek uluslararas sözle me olan Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesi bu
tip suçlarla mücadelede büyük bir önem ta maktad r.
4.2. SözleImenin amac" ve sistemati#i
Avrupa Konseyi, 19 Eylül 2001 tarihinde siber suçlar hakk nda uluslararas
bir sözle me tasla

üzerinde anla maya varm

ve taslak sözle me metnine yönelik

nihai karar 8 Kas m tarihinde bakanlar düzeyinde yap lan toplant da ele alarak,
sözle meyi 23 Kas m 2001 tarihinde imzaya açm t r234.
Sözle menin yürürlü e girebilmesi için üçü Avrupa Konseyi üyesi olmak
üzere be ülkenin onaylamas gerekmektedir.
Sözle me 48 maddeden olu makta olup, bu sözle meyle amaçlanan,
sözle meye uygun ulusal düzenlemelerin yap lmas , uluslararas

i birli inin

geli tirilmesi ve bu sözle meyi imzalayan tüm taraf devletlerde benzer suç tipleri
tespit edilerek uluslararas yeknesakl k sa lanmas ve böylece toplumun siber suçlara
kar korunmas için ortak bir ceza politikas n n olu turulmas d r.
Sözle me buna uygun olarak dört bölümden olu maktad r. Birinci bölümde
Terimler, ikinci bölümde Ulusal Düzeyde Al nacak Önlemler, üçüncü bölümde
Uluslararas ) birli i, dördüncü bölümde ise Di er Hükümler ba l klar alt nda
düzenlenmi tir.

233

Council of Europe, Convention on Cybercrime, 23.11.2001, orjinal metin için bkz.
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm; Bu metnin çevirisi )nternet ve Hukuk
Platformu – )vHP taraf ndan yap lm t r. http://www.ivhp.org.tr
234
23 Kas m 2001 tarihinde Budape te’de yap lan toplant da, Avrupa Konseyi üyelerinden
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Danimarka, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, H rvatistan,
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, )talya,
Lüksemburg, Letonya, Litvanya, Lüksenburg, S rbistan Karada , Malta, Moldovya, Hollanda,
Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, )rlanda, )spanya, )sveç, )zlanda, Makedonya, Slovakya,
Slovenya, Güney K br s, Ukranya ve )ngiltere, üye olmayan ülkelerden ise Kanada, Japonya, Güney
Afrika, ve ABD sözle meyi imzalam lard r.
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4.3. SözleIme’nin temel hükümlerinin incelenmesi
4.3.1. SözleImede yer alan terimler
Sözle mede235 bilgisayar sistemi, bilgisayar verisi, hizmet sa lay c ve trafik
bilgisi tan mlar na yer verilmi tir. An lan terimlere aç kl k getirilmesi ve
kapsamlar n n net bir

ekilde belirlenmesi, sözle me hükümlerinin daha iyi

anla labilmesi ve etkin bir

ekilde uygulanabilmesi bak m ndan büyük önem

ta maktad r. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesi’nin bu alanda kabul edilen ilk
uluslararas anla ma olmas , sözle mede yer verilen terimlerle, ülkeler aras nda
i birli ini h zland rma ve kolayla t rma görevini de yüklemektedir236.
4.3.1.1. Bilgisayar sistemi
Bilgisayar sistemi, dijital verilerin otomatik olarak i lenmesi için geli tirilmi
donan m ve yaz l mdan olu an bir cihazd r. Bu tan m girdi, ç kt ve saklama
özelliklerini de içine almaktad r. Sistem tek ba na çal abilece i gibi benzer
cihazlardan olu an bir a a ba l olarak da çal abilir.
A dan anla lmas gereken, bir veya daha fazla bilgisayar aras ndaki ara
ba lant d r. Bu ba lant kablo veya tel ile olabilece i gibi radyo, k z l ötesi (infrare),
veya uydu vas tas yla da olabilir. A

co rafi bak mdan küçük bir alanla s n rl

olabilece i gibi (yerel a ), geni bir alan içerisinde de geçerli olabilmektedir.
Verinin i lenmesinden kastedilen bir bilgisayar program taraf ndan i letilen
bilgisayar sistemi içerisinde çal an veridir. Otomatikten kastedilen ise, insan
müdahalesinin olmamas d r.
4.3.1.2. Bilgisayar verisi
Bilgisayar verisinin tan m ISO’nun veri tan m na dayanmaktad r. Bu tan mda
“i lenmeye uygun nitelikte” (suitable for processing) ifadesi kullan lm t r Bu
ifadeden anla lmas

gereken verilerin bilgisayar sistemi taraf ndan do rudan

235

Bu bölümdeki aç klamalar Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesinin Aç klay c
Memorandumundan (Convention on Cybercrime Explanatory Report) faydan larak olu turulmu tur.
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/185.htm
236
Helvec o lu, 2004:278.
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i lenebilir biçimlerde bulunmas d r. Sözle mede bahsedilen verilerin elektronik ya da
di er do rudan i lenebilir biçimlerde oldu unu aç kça belirtmek için “bilgisayar
verisi” kavram kullan lm t r. Otomatik olarak i lenen bilgisayar verileri, bu
Sözle mede tan mlanan ceza hukukuna tabi suçlardan birinin hedefi ve bu
Sözle mede tan mlanan soru turmaya yönelik önlemlerden birinin uygulanmas n n
nesnesi olabilir.
4.3.1.3. Hizmet sa#lay"c"
Bilgisayar sistemlerindeki verilerin ileti iminde ya da i lenmesinde belirli bir
role sahip ki ilere yönelik olarak kullan lan, oldukça geni bir kategoriyi içine alan
bir terimdir.
Hizmet Sa lay c tan m hem kamu hem de özel sektörü kapsamaktad r. Bu
nedenle kullan c lar n kapal bir grup olu turmas ya da sa lay c n n hizmetlerini
kamuoyuna sunmas , hizmetlerin bedava veya ücretli olmas n n bir önemi
bulunmamaktad r.
4.3.1.4. Trafik bilgileri
Özel bir hukuki rejime tabi olan bilgisayar verisi olup ileti im zincirinde,
ileti imi ba lang c ndan var

noktas na kadar sürdüren bilgisayarlar taraf ndan

olu turulmaktad r.
Bir bilgisayar sistemi ile ba lant l olarak i lenen ceza hukukuna tabi bir
suçun soru turulmas nda, yeni deliller toplanmas için bir ba lang ç noktas ya da
suçun delillerinin bir parças olarak ileti imin kayna n n saptanmas için trafik
bilgilerine ihtiyaç bulunmaktad r.
Trafik bilgileri çok k sa süreli olarak tutuluyor olabilir; bu yüzden hemen
koruma alt na al nmas gerekebilir. Dolay s yla, silinmeden önce yeni deliller
toplamak ya da üpheliyi te his etmek üzere bir ileti imin izledi i yolu bulmak için
bu bilgilerin hemen aç klanmas gerekebilmektedir. Bu nedenle bilgisayar verilerinin
toplanmas nda ve aç klanmas nda kullan lan normal usuller yetersiz kalabilir. Ayr ca
bu verilerin toplanmas n n ilke olarak özel hayat daha az zedeleyici oldu u
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dü ünülmektedir. Çünkü bu durumda ileti imin daha hassas oldu u dü ünülen içerik
aç a vurulmamaktad r.
Trafik bilgilerinin içerisinde ileti imin ba lang ç noktas , var

noktas ,

izledi i yol, saat, tarih, boyutlar, süre ve bu ileti imde kullan lan hizmet tipi (dosya
transferi, e-posta gibi) bulunmaktad r.
4.3.2. Ulusal düzeyde al"nacak önlemler
Sözle mede ulusal düzeyde al nacak önlemler, iki k sma ayr larak
düzenlenmi tir. Birinci k s m “maddi ceza hukuku”, ikinci k s m ise “usul hukuku”
ba l

n ta maktad r. Maddi ceza hukuku ba l

alt nda düzenlenen k s mda,

bilgisayar ya da bilgisayar ile ilgili suçlar alan nda hem suç say lacak eylemleri
belirleyen hükümler, hem de ba lant l di er hükümler yer almaktad r.
Sözle menin maddi ceza hukuku k sm nda suç olarak kabul edilen eylemler
asgari bir uzla may temsil etmektedir, ulusal düzeydeki eklemeleri içermemektedir.
Listede büyük ölçüde Avrupa Konseyi’nin bilgisayarla ili kili suçlara ili kin R(89)9
say l Tavsiyesiyle ba lant l olarak geli tirilmi olan talimatlara ve di er kamusal ve
özel uluslararas kurulu lar n (OECD, BM,) çal malar esas al nm t r.
Sözle mede maddi ceza hukukuna ili kin düzenlemeler 2-13’üncü maddeler
aras nda düzenlenmi tir.
Ulusal düzeyde al nacak önlemler kapsam nda maddi ceza hukuku bölümü 5
ba l k alt nda toplanmaktad r, ilk ba l kta bilgisayara ili kin temel suçlar olan
bilgisayar veri ve sistemlerinin gizlili ine, bütünlü üne, kullan ma aç kl

na yönelik

suçlar ele al nm t r.
2, 3 ve 4’üncü ba l klar ise bilgisayar ile ili kili di er suçlar kapsamaktad r.
Bu suçlarda daha çok eylem öne ç kmakta, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri
mevcut

ceza

hukuku

ile

korunan

menfaatlere

sald rmada

araç

olarak

kullan lmaktad r.
2’nci ba l kta bilgisayarla ili kili sahtecilik ve sahtekarl k, 3’üncü ba l kta
ise, bilgisayar sistemlerinin kullan lmas ile çocuk pornografisinin kanunsuz olarak
üretimine ve da t m na ili kin eylemler yer almaktad r.
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4’üncü ba l kta ise telif ve ilgili haklar n ihlallerine ili kin suçlar
bulunmaktad r. Telif hakk ihlallerinin bilgisayarlarla i lenen veya bilgisayarlarla
ili kili suçlar n en yayg n biçimlerinden biri olmas ve bu ihlallerin art n n
uluslararas düzeyde kayg ya yol açmas nedeniyle sözle meye dahil edilmi tir.
Sözle mede yer alan fillerin ortak özelli i, hak sahibi olmadan i lenmi
olmalar d r. Fiillerin suç olarak kabul edilebilmesi için gerekli unsur da budur.
Sözle meye konu olan filler r za, me ru müdafaa veya zaruret hali gibi durumlarda
suç kapsam d nda b rak lacakt r. Dolay s yla kamu düzenini sa lamak, ulusal
güvenli i korumak veya suça konu filleri ara t rmak ve soru turmak amac yla
gerçekle tirilen eylemler suç kapsam d nda kalmaktad r. K sacas , sözle mede ele
al nan bütün suç tiplerinin kas tl olarak i lenmesi gereklidir. Örne in, bilgisayarla
doland r c l k suçunda (m. 8) ekonomik bir kazanç elde etmeye yönelik bir maksat
aranmaktad r.
Sözle menin “Ulusal Düzeyde Al nacak Önlemler” ba l kl bölümünün ikinci
k sm ise yukar da da belirtildi i gibi muhakeme hukukuna ayr lm t r. Bu k sm n
kapsam , bir bilgisayar sistemi arac l

yla i lenen ya da delilleri elektronik formda

bulunan her türlü suç için geçerli oldu undan, I. K s mda tan mlanan suçlardan daha
geni tir. Yine bu k s mda öncelikli olarak usule ili kin yetkiler için geçerli olan
mü terek önlemler ve artlar belirlenmekte, daha sonra ise usule ili kin u yetkiler
belirtilmektedir;
•

Saklanan bilgisayar verilerinin h zl bir ekilde korunmas ,

•

Trafik verilerinin h zl bir

ekilde korunmas ve k smen

aç klanmas ,
•

Üretim talimat ,

•

Trafik verilerinin gerçek zamanl olarak toplanmas ,

•

)çerikle ilgili verilere müdahale edilmesi.

Sözle menin “Ulusal Düzeyde Al nacak Önlemler” ba l kl bölümünün
sonunda ise yarg

yetkisi ile ilgili hükümlere yer verilmi tir. Usule ili kin
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düzenlemeler sözle menin 14-21 inci maddeleri aras nda düzenlenirken, yarg yetkisi
de 22 inci maddede düzenlenmi tir.
Sözle menin 2 ila 10’uncu maddeleri aras nda düzenlenen suçlar dört
kategoriye ayr lm t r. Bunlar; “Bilgisayar veri ve sistemlerinin gizlili ine,
bütünlü üne ve ula labilirli ine yönelik suçlar”, “Bilgisayar marifetiyle i lenen
suçlar”, “)çerikle ilgili suçlar”, “Telif haklar ve ba lant l haklar n ihlali ile ilgili
suçlar” olarak tasnif edilmi tir. A a da bu suçlar k saca incelenecektir.
4.3.2.1.

Bilgisayar

veri

ve

sistemlerinin

gizlili#ine,

bütünlü#üne

ve

ulaI"labilirli#ine yönelik suçlar
Birinci kategoriyi olu turan suçlar, “hukuka ayk r eri im” (m.2), “yasad
müdahale” (m.3), “verilere müdahale” (m.4), “sisteme müdahale” (m.5) ve
“cihazlar n kötüye kullan lmas ” (m.6) eklinde adland r lm t r. Ceza hukukuna tabi
suçlarla, bilgisayar sistem ve verilerinin gizlili ini, mahremiyetini, bütünlü ünü ve
bunlara ula labilmesini engelleyen fiillerden bilgisayar kullan c lar n korumak
amaçlanm t r.
4.3.2.1.1. Hukuka ayk"r" eriIim (m.2)
“Hukuka ayk r eri im” terimi bilgisayar sistem ve verilerinin güvenli ine
(yani gizlilik, bütünlük ve ula labilirlik) yönelik tehlikeli tehdit ve sald r lar
eklindeki temel suçlar kapsamaktad r. Koruma ihtiyac , kurulu

ve ki ilerin

sistemlerini rahats z edilmeden ve engellenmeden yönetme, i letme ve kontrol etme
ihtiyaçlar n yans tmaktad r237. Sadece izinsiz girme yani “hacking”, “cracking” ya
da “computer trespass” ilke olarak ba l ba na yasad

olmal d r. Bu durum,

sistemlerin ve verilerin me ru kullan c lar n n engellenmesine ve düzeltilmesi yüksek
maliyet getiren de i iklik ve y k ma yol açabilir. Bu tür izinsiz girmeler gizli verilere
( ifreler, hedeflenen sistemle ilgili bilgiler dahil olmak üzere) ve s rlara eri ilmesine,
sistemin ücretsiz kullan lmas na yol açabilir, hatta bilgisayar korsanlar bilgisayarla
ili kili sahtecilik ve sahtekarl k gibi daha tehlikeli bilgisayarla ili kili suç türlerine
te vik edebilir.

237

Ak nc , 2001:16.
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)zinsiz eri imi önlemenin en etkin yolu hiç

üphesiz etkin güvenlik

önlemlerinin geli tirilmesi ve uygulanmaya ba lanmas yla mümkündür. Ancak
kapsaml bir önlem paketi ceza hukukuna ili kin önlemleri kullanma tehdidini ve bu
önlemlerin kullan m n da içermelidir. )zinsiz eri imin ceza yoluyla engellenmesi
sistem ve veriler için ek bir koruma getirebilir ve yukar da say lan tehlikelerin erken
bir a amada önlenmesini sa layabilir.
“Eri im”, bilgisayar sisteminin tamam na ya da bir parças na (donan m,
bile enler, yüklenen sistemin saklanan verileri, dizinler, trafik ve içerikle ili kili
veriler) girilmesi anlam ndad r. Ancak, sisteme sadece bir e-posta mesaj ya da dosya
gönderilmesini kapsamaz. Eri im, kamusal telekomünikasyon a lar yoluyla ya da
bir kurulu un yerel a

(LAN) ya da )ntranet gibi bir a

üzerindeki ba ka bir

bilgisayar sistemine girmeyi kapsamaktad r. )leti im yöntemi (örne in kablosuz
ba lant lar da dahil olmak üzere uzaktan ya da yak n mesafeden) önemli de ildir.
Bir çok ulusal mevzuatta halihaz rda hacking suçlar yla ilgili hükümler
bulunmaktad r. Ancak kapsam ve hükümler konusunda ayk r l klar mevcuttur. 2’ nci
maddenin ilk cümlesindeki geni suç olarak tan mlama yakla m tart malara yol
açm t r. Yaln zca izinsiz girme fiilinin hiçbir tehlike yaratmad

ve hatta hacking

olaylar n n sistemlerin güvenli indeki bo luk veya zay fl klar n tespitini sa lad
durumlar farkl görü lerin do mas na yol açm t r.
Sözle me ülkelere çe itli alternatifler de sunmaktad r. Taraflar geni
yakla m benimseyerek madde 2’nin ilk cümlesine uygun biçimde sadece hacking
fiilini de suç olarak tan mlayabilirler. Di er bir seçenek taraflar n güvenlik
önlemlerinin ihlal edilmesi, bilgisayar verilerinin elde edilmesi amac , ceza
hukukuna tabi suç olu turacak dürüst olmayan ba ka amaçlar, suçun uzaktaki ba ka
bir bilgisayar sistemine ba l bir bilgisayar sistemi ile ili kili olarak i lenmi olmas
gibi artlar kabul etmeleridir. Son seçenek olarak Taraflar n bir ki inin ba ka bir
bilgisayar sistemini kullanmaks z n ba ms z bir bilgisayara fiziksel eri imi kapsam
d

b rakmalar d r.
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4.3.2.1.2. Yasad"I" müdahale (m.3)
Sözle menin 3’üncü maddesinde düzenlenen bu hükümle, verilere müdahale
de il, verilerin iletimine müdahale edilmesi yasaklanm t r. Bu suçla, ileti imin
gizlili i hakk n n korunmas hedeflenmi tir. )leti imin gizlili i hakk , Avrupa )nsan
Haklar Konvansiyonunun 8’inci maddesinde kutsal bir hak olarak gösterilmi tir.
Madde 3’te tan mlanan suç, bu ilkenin telefon, faks, e-posta ya da dosya transferi
eklindeki bütün elektronik veri transferi biçimlerine uygulanmas n kapsamaktad r.
Teknik yöntemler kullanarak müdahale, ileti imin içeri inin dinlenmesi,
denetlenmesi ya da izlenmesi ve verilerin içeri inin bilgisayar sistemine eri im ve
sistemin kullan m yoluyla do rudan ya da elektronik gizli dinleme cihazlar n n
yard m ile dolayl olarak elde edilmesi ile ilgilidir. Müdahaleyi kaydetmek de buna
dahildir. Teknik yöntemler, iletim hatlar na tak lan teknik cihazlarla birlikte kablosuz
ileti imi elde etmekte ve kaydetmekte kullan lan cihazlar da kapsar. Bu yöntemler
yaz l m, ifre ve kodlar n kullan m n da kapsayabilir. Teknik yöntemler kullanma
art , gere inden fazla fiili suç olarak tan mlamaktan kaç nmak için getirilmi
k s tlay c bir artt r.
Suç, kamuya aç k olmayan bilgisayar verilerinin iletimi için geçerlidir.
Kamuya aç k olmayan terimi ile iletilen verilerin yap s de il, ileti imin yap s
nitelendirilmektedir. Örne in kamuya aç k olan bir bilgi taraflarca gizlilik içerisinde
iletilmek istenilebilir veya veri kablolu TV gibi, ticari amaçlar nedeniyle hizmet
bedeli ödeninceye dek gizli tutulmak istenilebilir. Bu nedenle kamuya aç k olmayan
ifadesi kamu a lar ndan yap lan ileti imler haricinde yap lan ileti imlerdir gibi bir
genelleme yap lamayacakt r.
Bilgisayar verilerinin iletimi biçimindeki ileti im tek bir bilgisayar sisteminin
içinde (örne in merkezi i lem ünitesinden ekran ya da yaz c ya ak ), ayn ki iye ait
iki bilgisayar sistemi aras nda, birbiriyle ileti im halindeki iki bilgisayar ya da bir
bilgisayar ile bir ki i (örne in klavye yoluyla) aras nda olabilir.
Çal anlar n aralar nda yapt klar , i d

konular dahil olmak üzere, bilgisayar

verisinin kamuya aç k olmayan yay n olarak kabul edilen ileti imler de bu kapsamda
korunmaktad rlar.
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Yasad

müdahalenin kas tl olarak ve haks z biçimde gerçekle tirilmesi

gereklidir. E er müdahale eden ki i, bunu yapma hakk na sahipse veya iletimi
taraflar n talimatlar do rultusunda ya da izinleriyle yap yorsa ya da izleme ulusal
güvenlik ya da soru turma mercilerinin suçlar ara t rma çal malar çerçevesinde
yasal yetkiyle gerçekle tiriliyorsa, hakl d r ve bu suçtan dolay cezaland r lmaz.
4.3.2.1.3. Verilere müdahale (m.4)
Bu hükmün amac , bilgisayar verilerinin ve bilgisayar programlar n n
kullan m na, bütünlü üne ve tam olarak i leyi ine kar

kas tl olarak zarar verme

eylemlerinin engellenmesidir.
Tahrip etmek ve bozmak özellikle veri ve programlar n bütünlü ünün ya da
bilgi içeri inin olumsuz biçimde de i tirilmesiyle ili kilidir. Verilerin silinmesi,
fiziksel bir cismin imhas yla e de erdir. Bilgisayar verilerinin eri ilmez k l nmas yla,
verilerin sakland

bilgisayara ya da veri ta y c s na eri imi olan bir ki inin verilere

ula mas n önleyen ya da sona erdiren herhangi bir fiil kastedilmektedir. De i tirme
mevcut verilerin farkl bir hale getirilmesi anlam ndad r.
Virüs ve Truva At gibi kötü amaçl kodlar n sisteme sokulmas da verilerin
farkl bir hale getirmesi nedeniyle bu madde kapsam ndad r.
Bu fiiller ancak haks z biçimde gerçekle tirilirse cezaland r labilir. Ayr ca
failin kas tl olarak hareket etmi olmas gerekmektedir.
4.3.2.1.4. Sistemlere müdahale (m.5)
Sisteme müdahale bilgisayar sabotaj olarak da nitelendirilmektedir. An lan
maddede yer alan hükümler, bilgisayar sistemlerinin yasal kullan m n n kas tl olarak
engellenmesini suç olarak kabul etmektedir. Yine söz konusu maddeye göre
bilgisayar sisteminin tam olarak i leyi ini engelleyecek her türlü müdahale suça
yönelik fiil olarak de erlendirilmektedir. Ancak engellemenin ciddi olmas
gereklidir. Taraflardan her biri engellemenin ciddi say labilmesi için hangi ölçütlerin
gerçekle mesi gerekti ine kendisi karar verecektir.
Ticari ya da ba ka amaçlarla istenmeyen e-postalar n gönderilmesi, özellikle
büyük miktarlarda ve çok s k bir biçimde gerçekle tirildi inde al c y rahats z
107

edebilir. Metni haz rlayanlara göre bu fiil, ancak ileti imi kas tl olarak ve ciddi
ölçüde engelledi inde suç olarak tan mlanmal d r.
Engelleme haks z biçimde yap lm

olmal d r. Suç kas tl olarak i lenmi

olmal yani fail ciddi ölçüde engelleme kast yla hareket etmi olmal d r.
4.3.2.1.5. Cihazlar"n kötüye kullan"m" (m.6)
Sözle menin bu kategorisinin son maddesinde, taraf devletlere suç olarak
kabul edilmesi için önerdi i bu hüküm ile asl nda, 2 ila 5’inci maddelerde yer alan
suçlar n i lenmesi için yap lan haz rl k hareketleri niteli indeki fiilleri, suç
kapsam na al nmaktad r238. Bu suçlar i lemek için genellikle eri im araçlar n n ya da
ba ka araçlar n bulundurulmas gerekmektedir. Ayr ca suçun kas tl olarak ve haks z
biçimde i lenmi olmas gerekmektedir. Maddenin 2’nci paragraf nda bir bilgisayar
sisteminin izinli olarak test edilmesi veya korunmas amac yla yarat lan araçlar n
hükmün kapsam d nda oldu u aç klanmaktad r.
4.3.2.2. Bilgisayarlarla iliIkili suçlar
Sözle menin 7 ila 10’uncu maddeleri aras nda, bir bilgisayar sistemi
kullan larak i lenen geleneksel suçlara ili kin hükümler yer almaktad r. Ço u ülke,
sözle mede düzenlenen klasik suçlar , suç olarak tan mlam

durumdad r. Bu

ülkelerin mevcut mevzuat bilgisayar a lar n içine alacak kadar geni olabilir ya da
olmayabilir (örne in, baz ülkelerin mevcut çocuk pornografisi yasalar elektronik
görüntülere uygulanabilir de ildir). Bu nedenle ülkeler, bu maddeleri uygulama
sürecinde mevcut mevzuatlar n inceleyerek bilgisayar sistem ve a lar n n söz
konusu oldu u durumlara uygulan p uygulanamayacaklar na karar vermelidir.
Mevcut suçlar halihaz rda bu fiilleri içine al yorsa, mevcut suçlar üzerinde de i iklik
yapmak ya da yeni suçlar tesis etmek gerekli de ildir.

238

Koca, 2003:802.
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4.3.2.2.1. Bilgisayarlarla iliIkili sahtecilik fiilleri (m.7)
7’nci maddedeki hükmün amac , somut (maddi) belge sahtecili i ile paralel
bir suç tesis ederek, ceza kanunlar nda yer alan sahtecilikle ilgili geleneksel suçlar
konusunda do abilecek bo luklar n doldurulmas d r.
Bu hüküm, yasal geçerlili i olan kamusal ve özel belgenin e de eri olan
verileri ele almaktad r. Do ru veya yanl

verilerin izinsiz olarak ilave edilmesi,

sahte bir belgenin üretilmesine kar l k gelmektedir. Daha sonraki de i tirmeler
(farkl hale getirme, farkl biçimlerini üretme, k smi de i iklik), silme (verilerin veri
ortam ndan ç kar lmas ) ve eri ilmez k lma (verilerin gizli tutulmas , saklanmas )
genel olarak hakiki bir belgenin tahrifine kar l k gelmektedir.
Bilgisayarlarla ili kili sahtecilik, verilerde içerilen bilgilerin do rulu una
dayal hukuki i lemler s ras nda verilerin delil olarak de erlerini de i tirmek üzere
izinsiz olarak veri yarat lmas ya da saklanan verilerin de i tirilmesi yoluyla
kand rmaya yöneliktir. Korunan yasal hak, hukuki ili kiler aç s ndan önemli
olabilecek elektronik verilerin güvenli i ve güvenilirlili idir.
4.3.2.2.2. Bilgisayarlarla iliIkili sahtekarl"k fiilleri (m.8)
Bu maddeye göre, her kim sahtekarl k yoluyla kendisi veya üçüncü bir ahsa
haks z maddi menfaat sa lamak maksad yla, bilgisayar verilerine herhangi bir
ekilde yeni veriler ekleme, bilgisayar verilerini herhangi bir ekilde de i tirme,
silme veya eri ilemez k lma veya sahtekarl k yoluyla kendisi veya üçüncü bir ahsa
haks z maddi menfaat sa lamak amac yla, bir bilgisayar sisteminin i leyi ine
herhangi bir ekilde müdahale etme fiillerinde bulunmak suretiyle, bir ba kas n n
mülkiyetinin ziyan na sebep olursa cezaland r lmaktad r.
Suçlular n, teknoloji devrimiyle birlikte, kredi kart sahtekarl klar da dahil
olmak üzere, sahtekarl k gibi ekonomik suçlar i leme f rsatlar artm t r. Bilgisayar
sistemlerinde temsil edilen ya da yönetilen varl klar (elektronik fonlar, banka paras )
geleneksel mülkiyet biçimleri gibi manipülasyon hedefi haline gelmi lerdir. Bu
suçlar n

ba l calar ,

bilgisayara

yanl

verilerin

girildi i

veri

ekleme

manipülasyonlar , program manipülasyonlar ve veri i leme sürecine yap lan di er
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müdahalelerdir. Bu Maddenin amac mülkiyeti yasad

biçimde nakletmek amac yla

veri i leme sürecine yap lan kanunsuz manipülasyonlar suç olarak tan mlamakt r.
Bilgisayar sahtekarl

manipülasyonlar ba ka bir ki inin mülkiyetinin

do rudan ekonomik ya da zilyetlik kayb na yol aç yorsa ve fail kendisi veya bir
ba kas na kanunsuz

ekonomik

kazanç sa lamay

amaçlad ysa suç olarak

tan mlanmaktad r. Mülkiyetin kayb terimi paran n, ekonomik de eri olan maddi ve
gayri maddi varl klar n kayb n kapsamaktad r.
4.3.2.2.3. Çocuk pornografisi ile iliIkili suçlar (m.9)
Sözle menin üçüncü kategorisinde yer verilen fiiller “)çerikle ilgili suçlar”d r
(Content-related offences). Bu suçlar n ba nda çocuk pornografisine ili kin fiiller
gelmektedir. Sözle menin bu maddesinde çocuk pornografisi ele al nmaktad r.
Maddenin amac , çocuklar

özellikle cinsel sömürüden koruyacak önlemlerin

güçlendirilmesi ve ceza hukukunun ilgili maddelerinin modernizasyonu ile çocuklara
yönelik cinsel suçlarda bilgisayar sistemlerinin kullan lmas na kar

daha etkin

hükümlerin olu turulmas d r.
Bu hükümle, çocuk pornografisinin elektronik üretimi, bulundurulmas ve
da t lmas suç olarak tan mlanmaktad r. Ço u ülkenin çocuk pornografisinin
geleneksel üretimini ve fiziksel da t m n suç olarak tan mlam

durumda olmas na

ra men, bu tür malzemelerin al veri inde ba l ca araç olarak )nternet’in
kullan m n n giderek artmas kar s nda çocuklar n bu yeni cinsel sömürü ve tehdit
biçimine kar

savunulmas için uluslararas hukuki bir belgeye ve özel hükümlerin

yerle tirilmesinin çok önemli oldu u ortaya ç km t r.
9’uncu maddenin 1’inci bendinde çocuk pornografisi ile ilgili fiillere yer
verilmi tir. Bunlar:
“a. Bir bilgisayar sistemi üzerinden da tmak amac yla çocuk pornografisi
üretmek,
b. Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi sunmak ya da çocuk
pornografisine eri im sa lamak,

110

c. Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi da tmak ya da
yaymak,
d. Ki inin bir bilgisayar sistemi üzerinden kendisi ya da ba kas için çocuk
pornografisi temin etmesi,
e. Bir bilgisayar sisteminde ya da bilgisayar verilerinin sakland

ba ka

cihazlarda çocuk pornografisi bulundurmak.” t r.
Paragraf 1 (b)’de bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi sunmak
suç

olarak

tan mlanm t r.

“Sunmak”

kelimesi

teklif

etmek

anlam nda

kullan lmaktad r. Ayr ca, çocuk pornografisi elde etmek amac yla ba ka ki ilere
ba vurmay da kapsamas amaçlanm t r. Bu malzemeyi sunan ki inin onu gerçekten
sa layabilece i anlam na gelmektedir. Eri im sa lamak ifadesinin, örne in bir çocuk
pornografisi sitesi olu turarak, ba kalar n n kullan m için çocuk pornografisini
online sunmay kapsamas amaçlanm t r.
Paragraf 1 (c)’de bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi
da tmak ve yaymak suç olarak tan mlanm t r. Bir bilgisayar sistemi üzerinden
ba ka bir ki iye çocuk pornografisi göndermek, çocuk pornografisi yay n olarak
kabul edilecek ve bu suç kapsam na girecektir.
Paragraf 1 (d)’de “kendisi ya da ba kas için temin etmek” terimi, örne in
bilgisayar na indirme (download) yoluyla aktif olarak çocuk pornografisi elde etmek
anlam ndad r. Bir bilgisayar sisteminde ya da bilgisayar verilerinin sakland

ba ka

cihazlarda, örne in bir disket ya da CD-Rom’da, çocuk pornografisi bulundurmak,
bu tür malzemeler için talebi canland raca ndan paragraf 1 (e)’de suç olarak
tan mlanm t r.
9’uncu maddenin 2’inci bendinde çocuk pornografisi terimi aç klanmaktad r.
Sözle meye göre çocuk pornografisi a a dakileri görsel anlamda te hir eden
pornografik malzemeler anlam na gelmektedir.
a. Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme re it olmayan bir ki inin kat l m ,
b. Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme re it görünmeyen bir ki inin
kat l m ,
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c. Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme re it olmayan bir ki inin kat l m n
gösteren gerçekçi görüntüler.
Bir ba ka ifade ile çocuk pornografisi, cinsel amaçl ve ehvet hissi ile,
düzeyi ne olursa olsun, cinsel bir aktiviteyi gösteren materyallerdir. Günümüzde
)nternet’ten çocuk pornografisi gönderilmesi oldukça yayg nla m t r. Chat odalar
ve web sayfalar anonimlik hakk ndan da istifade ederek, bu tür materyallerin
kolayca kullan ld

ortamlar haline gelmi tir239.

2’nci bentteki “Pornografik Malzemeler” terimi malzemelerin müstehcen,
kamu ahlak na ayk r ve benzer biçimde ahlak d

eklinde s n fland r lmas

aç s ndan ulusal standartlara tabi olacakt r. Bu nedenle sanatsal, t bbi, bilimsel ya da
benzer bir de eri olan malzemeler pornografik olmayan malzemeler olarak
görülebilir. Görsel te hir terimi, bilgisayar disketi ya da ba ka elektronik saklama
ortamlar nda saklanan görsel malzemeye dönü türülebilen verileri de kapsam na
almaktad r.
9’uncu

maddenin

3’üncü

paragraf nda

“re it

olmayan

ki i”den

bahsedilmektedir. “Re it olmayan ki i” terimi 18 ya ndan küçük ki iler anlam na
gelmektedir. Söz konusu tan m Birle mi Milletler Çocuk Haklar Sözle mesindeki
“çocuk” tan m na uygun olarak düzenlenmi tir. Burada sözü edilen ya n çocuklar n
cinsel nesne olarak kullan lmas yla ilgili oldu u ve cinsel ili ki için izin ya ndan
farkl oldu u göz önüne al nm t r. Ancak belirli ülkelerin çocuk pornografisi ile
ilgili ulusal mevzuatlar nda bir alt ya s n r getirdi i göz önüne al narak, 3’üncü
paragraf n son cümlesinde taraflar n, 16’dan küçük olmamak art yla, farkl bir ya
s n r getirmelerine izin verilmi tir.
4.3.2.2.4. Telif haklar"n"n ve ba#lant"l" haklar"n ihlaline iliIkin suçlar (m.10)
Fikri mülkiyet haklar n n, özellikle de telif haklar n n ihlali, )nternet’te en
yayg n olarak i lenen suçlar aras ndad r ve bu durum hem telif hakk sahipleri hem
de bilgisayar a lar üzerinde profesyonel olarak çal an ki iler için rahats zl k
yaratmaktad r. Koruma alt ndaki eserlerin (edebiyat, foto raf, müzik eserleri, görsel239

Damon, W.D. Wright. “Cybercrimes”. Venable LLP. 01 OCAK 2003. 18 MAYIS 2005.
http://www.venable.com/docs/resources/ebookcybercrimes.cfm; Çeken, 2002:7; Koca, 2003:806.
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i itsel eserler ve di er eserler), telif hakk sahibinin onay olmadan )nternet üzerinde
yeniden üretimi ve yay m n n son derece yayg n olmas , dijital teknolojiler
arac l

yla izinsiz kopya ç karman n kolayl

ve elektronik a larda yeniden üretim

ve yay m n n iyice artmas sonucunda, bu ihlallerin önüne geçebilmek için,
sözle meye ceza hukuku hükümlerinin eklenmesi ve bu alandaki uluslararas
i birli inin geni letilmesi zorunlu hale gelmi tir.
Taraflardan her biri 10’uncu maddede say lan uluslararas anla malar, Edebi
ve Sanatsal Eserlerin Korunmas na Yönelik Bern Konvansiyonu çerçevesindeki 24
Temmuz 1971 tarihli Paris Yasas , Fikri Mülkiyet Haklar n n Ticari Yönlerine )li kin
Sözle me (TRIPS) ve Dünya Fikri Mülkiyet Kurulu u (WIPO) Telif Haklar
Anla mas , Oyuncular n, Fonograf Yap mc lar n n ve Yay m Kurulu lar n n
Korunmas Hakk nda Uluslararas Konvansiyon (Roma Konvansiyonu), uyar nca
yüklendi i sorumluluklara uygun olarak kendi milli mevzuat nda belirledi i telif
haklar n n ve ba lant l haklar n kötü niyetli ihlallerini, bir bilgisayar arac l
ticari ölçekte yap ld

yla ve

nda suç olarak kabul etmek zorundad r. Ancak, sözle meye

taraf devletin bu ihlalleri suç olarak kabul etme yükümlülü ü, söz konusu
sözle meler taraf ndan verilen manevi haklar için geçerli de ildir240.
Söz konusu maddede “ticari ölçekte” ve “bir bilgisayar sistemi arac l
gerçekle tirilen ihlallere kar
haklar

yla”

cezai yapt r mlar getirilmesi amaçlanm t r. Bu, telif

meselelerinde cezai yapt r mlar

yaln zca “ticari ölçekte korsanl k”

durumunda art ko an TRIPS Sözle mesinin 61’inci maddesine de uyumludur.

240

Koca, (2003:806)’ a göre FSEK’nin eser sahibine tan d
mavi haklar unlard r; Umuma arz
salahiyeti (m.14), ad n belirtilmesi salahiyeti (m.15), eserde de i iklik yap lmas n menetmek (m.16)
ve eser sahibinin zilyet ve malike kar haklar (m.17). FSEK’nin 71’inci maddesi ise manevi haklara
tecavüzü suç olarak kabul etmektedir. Buna göre; 1- Alenile mi olsun veya olmas n, eser sahibi veya
halefin yaz l izni olmadan bir eseri umuma arz eden veya yay mlayan, 2- Sahip veya halefin yaz l
izni olmadan, bir esere veya ço alt lm nüshalara ad koyan, 3- Ba kas n n eserini kendi eseri veya
kendisinin eserini ba kas n n eseri olarak gösteren veya 15’inci maddenin ikinci f kras na ayk r
hareket eden, 4- 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40’ nc maddelerdeki hallerde kaynak gösterilmeyen
veya yanl yahut kifayetsiz veya aldat c kaynak gösteren, 5- Eser sahibinin yaz l izni olmaks z n bir
eseri de i tiren ki iler hakk nda dört y ldan alt y la kadar hapis ve elli milyardan yüz elli milyara
kadar a r para cezas verilecektir. Sözle menin 10’nuncu maddesi ile FSEK’nin 71’inci maddesini
birbirini kar layan maddeler olarak görmek zordur. 71’inci maddenin, Sözle menin 10’nuncu
maddesini ihlal etmemesi için, bu maddedeki eylemlerin ticari ölçekte de olsa, bilgisayar sistemi
arac l yla i lenmesinin, suç te kil etmeyece ine ili kin bir f kran n eklenmesi gerekir ki, bu tip bir
düzenlemede mant ks z olur.
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Ancak Taraflar “ticari ölçek” e i ini a may ve ba ka tür telif hakk ihlallerini de suç
olarak tan mlamay tercih edebilirler.
Telif haklar n n ve ba lant l haklar n ihlaline ili kin suçlar n olu abilmesi
için telif haklar ve ba lant l haklara kar

yap lan ihlallerin “kötü niyetli olarak”

yap lmas gerekir.
4.3.2.3. SözleIme kapsam"nda suç olarak kabul edilen di#er fiiller
4.3.2.3.1. Itirak ve teIebbüs (m.11)
Madde 11’e göre, sözle mede yer alan suçlara ek olarak, te ebbüs, yard m ve
yatakl k etme fiillerinin de suç olarak de erlendirilmesi gerekmektedir.
Maddenin 1’inci paragraf nda taraf devletlerden, sözle mede tan mlanan
suçlar n herhangi birisinin i lenmesine yard m ve yatakl k edilmesi durumunu kendi
mevzuatlar nda cezai bir suç olarak tan mlamalar istenmektedir. Sözle mede
tan mlanan bir suçu i leyen birine yine suçun i lenmesine ba ka bir ki i taraf ndan
yard m edilirse, yard m ve yatakl k ile ilgili yükümlülük do maktad r. Örne in,
zararl içerik verilerinin ya da kötü amaçl kodlar n )nternet üzerinden iletimi ta y c
olarak hizmet sa lay c lar n n yard m n gerektirmekle birlikte, cezai niyet ta mayan
bir hizmet sa lay c s yükümlülük alt na girmeyecektir. Dolay s yla bu hüküm
çerçevesinde cezai sorumluluktan kaç nmak için içeri i aktif olarak denetlemek
hizmet sa lay c s n n görevi de ildir.
Maddenin 2’nci paragraf nda sözle mede tan mlanan baz suçlar ya da bu
suçlar n unsurlar için te ebbüsün kavramsal olarak güç oldu u dü ünülmü tür
(örne in çocuk pornografisini sunmak veya buna eri im sa lamak unsurlar ).
Dolay s yla sadece sözle menin 3, 4, 5, 7, 8, 9(l)(a) ve 9(l)(c) maddelerinde
tan mlanan suçlarla ilgili olarak te ebbüsün suç olarak tan mlanmas n n gereklili ine
vurgu yap lm t r. Ancak taraflar te ebbüse ili kin bu hükme k smen ya da hiç
uymama hakk na sahiptir241.

241

Koca, 2003:812
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4.3.2.3.2. Kurumsal yükümlülük (m.12)
Madde 12, tüzel ki iliklerin yükümlülükleri ile ilgilidir. Kurumlar, dernekler
ve benzer tüzel ki iliklerin de i lenen suçlardan sorumlu tutulabilece ini
göstermektedir. Maddenin amac , bir tüzel ki ilikte yönetici konumunda olan bir
ki inin, tüzel ki ili e bir menfaat sa lamak amac yla gerçekle tirmi oldu u suçlar
sebebiyle tüzel ki iliklere yükümlülük getirmektir.
Maddenin 1’inci paragraf na göre, yükümlülü ün ortaya ç kmas için dört
art n gerçekle mesi gerekmektedir. Bu artlar;
1- Sözle mede tan mlanan suçlardan birinin i lenmesi;
2- Suçun bir tüzel ki ili in menfaatine i lenmi olmas ;
3- Suçun yönetici konumunda olan bir ki i taraf ndan i lenmesi;
4- Yönetici konumundaki gerçek ki inin kendi yetkileri dahilinde hareket
etti ini gösteren bir yetkiye (temsil etme, karar alma veya kontrol etme
yetkisi) dayanarak hareket etmi olmas d r.
Paragraf 2’de ise sadece yönetici konumundaki gerçek ki iyi de il, bu ki inin
idaresi alt nda faaliyet gösteren bir çal an ya da vekili taraf ndan suçun i lenmesi
durumunda, tüzel ki ilik üzerine yükümlülük getirme yetkisi düzenlenmektedir.
Yükümlülük do mas için u artlar sa lanmal d r: 1- suç, tüzel ki ili in bir çal an
ya da vekili taraf ndan i lenmi olmal d r, 2- suç tüzel ki ili in menfaatine i lenmi
olmal d r; 3- suçun i lenmesi yönetici konumundaki ki inin çal an ya da vekil
üzerindeki gözetim görevini yerine getirmemi olmas sonucunda mümkün hale
gelmi olmal d r.
4.3.2.3.3. Yapt"r"mlar ve önlemler (m.13)
Sözle menin 13’üncü maddesi, ceza hukuku çerçevesinde cezaland r labilir
hale getirilmesi gereken siber suçlar n veya siber suçlarla ba lant l suçlar n
tan mland

madde 2-11’le yak ndan ba lant l d r. Bu maddelerde getirilen

zorunluluklara uygun olarak düzenlenen bu hüküm, Sözle meyi imzalayan taraflar n
bu suçlar n ciddiyetiyle ilgili sonuçlar ç kararak “etkin, adil, cayd r c ” ve gerçek
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ki iler söz konusu oldu unda hapis cezas olas l

n da içeren cezai yapt r mlar

getirmelerini art ko maktad r.
Yine bu maddeye göre yükümlülükleri madde 12’de saptanm

olan tüzel

ki ilikler de cezai, idari ya da medeni nitelikte olabilecek “etkin, adil ve cayd r c ”
yapt r mlara tabi olmal d r. Sözle meyi imzalayan Taraflar, paragraf 2 çerçevesinde
tüzel ki iliklere parasal yapt r mlar getirme olas l
Maddede, suçlar n ciddiyetine ba l
olas l klar

n yaratmak zorundad rlar.

olarak ba ka yapt r m ve önlem

aç k b rak lmaktad r. Örne in, önlemler ihtiyati tedbir ve hakk n

dü mesini de içerebilmektedir. Mevcut ulusal hukuk sistemleriyle uyumlu bir cezai
suç

ve

yapt r mlar

sistemi

yaratmak

konusunda

takdir

yetkisi

taraflara

b rak lmaktad r.
4.4. Usul Hukuku
Bu bölümde, 1’inci bölümde tan mlanan suçlar n cezai soru turmas , bir
bilgisayar sistemi arac l

yla i lenen di er cezai suçlar ve cezai bir suça ili kin

olarak elektronik ortamda delil toplanmas amac yla ulusal düzeyde al nacak usul
tedbirleri aç klanmaktad r.
4.4.1. Usul hükümlerinin kapsam" (m. 14)
Söz konusu maddeye göre, taraf ülkelerden her biri, ulusal mevzuatlar na ve
hukuki çerçevelerine uygun olarak, bu bölümde tan mlanan yetki ve usulleri tesis
etmek için gerekli olabilecek, “özel cezai soru turma veya takibat”larla ilgili yasama
önlemlerini ve di er önlemleri benimsemek zorundad r.
)ki istisnai durum d nda, taraflardan her biri bu bölüme uygun olarak tesis
edilen yetki ve usulleri: 1- Sözle menin 1’inci k sm uyar nca tesis edilen cezai
suçlara; 2- bir bilgisayar sistemi arac l

yla i lenen di er cezai suçlara; ve 3- cezai

bir suça ili kin olarak elektronik ortamda delil toplanmas na ili kin olarak
uygulamaya koyacakt r. Bu durum, bu k s mda belirlenen yetkiler ve usuller yoluyla
herhangi bir cezai suça ili kin olarak elektronik ortamda delil elde edilebilmesini ve
toplanmas n güvence alt na almaktad r. Böylece bilgisayar verilerini elde etmek ve
toplamak için de elektronik olmayan veriler için geleneksel yetkiler ve usuller
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çerçevesinde mevcut olanlara e de er ya da paralel imkanlar sa lanmaktad r. Yine
Sözle mede, taraflar n, kovu turulan cezai suçun niteli inden ba ms z olarak, dijital
ya da ba ka elektronik ortamlarda bulunan bilgilerin ceza davalar nda delil olarak
kullan lmas n n mümkün oldu unu mevzuatlar na sokmak zorunda olduklar n aç kça
belirtilmi tir.
Bu uygulama kapsam için yukar da da belirtildi i gibi iki istisnai durum
mevcuttur. Birincisi, 21’inci maddede, içerik verilerine müdahale etme yetkisinin
ulusal mevzuat n belirledi i bir dizi ciddi suçla s n rl tutulmas , ikincisi ise,
taraflar n madde 20’deki önlemleri (trafik verilerinin gerçek zamanl

olarak

toplanmas ) uygulama haklar n n, ancak hakk n sakl tutulmas yla ilgili hükümde
belirtilen suçlar ya da suç kategorileri için ve bu suç ya da kategori grubunun, madde
21’de söz edilen müdahale önlemlerini uygulad

suç grubundan daha s n rl

olmamas art yla sakl tutabilmesidir.
4.4.2. artlar ve önlemler (m. 15)
Sözle menin 15’inci maddesine göre, bu bölümde belirtilen yetki ve usullerin
tesis edilmesi, gerçekle tirilmesi ve uygulanmas her bir taraf n ulusal mevzuat ndaki
art ve önlemlere tabi olacakt r. Taraflar belli usul hukuku hükümlerini ulusal
mevzuatlar na sokmak zorunda olmakla birlikte, bu yetki ve usulleri hukuk
sistemlerinde tesis etme ve gerçekle tirme tarzlar , yetki ve usullerin özel durumlara
uygulanmas , taraflar n ulusal yasalar na ve usullerine b rak lm t r.
Sözle meye taraf olan ülkelerin, çok farkl hukuk sistemlerine ve kültürlere
sahip olmas ndan dolay , her bir yetki ve usul için geçerli olabilecek art ve
önlemleri ayr nt lar yla aç klamak mümkün de ildir. Sözle meye taraf olan ülkelerin
sad k kalmak zorunda olduklar baz ortak standartlar ya da minimum önlemler
mevcuttur. Bunlar, taraflar n konuyla ilgili uluslararas

insan haklar araçlar

çerçevesinde üstlendikleri yükümlülükler uyar nca ortaya ç kan standartlar ve asgari
önlemleri içermektedir.
Sözle meyle getirilen di er bir husus da yetki ve usullerin “hakkaniyet
ilkesinin tesis edilmesini” sa layacak olmas d r. Hakkaniyet her bir taraf ülke
taraf ndan ulusal mevzuatlar ndaki ilgili ilkeler uyar nca uygulanacakt r. Ayr ca,
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madde 21’deki müdahale önlemleriyle ilgili zorunluluklar n ulusal mevzuat n
belirledi i bir dizi ciddi suçla ili kili olmas konusundaki aç k s n rlama, hakkaniyet
ilkesinin uygulanmas için aç k bir örnektir.
4.4.3. Saklanan bilgisayar verilerinin h"zl" bir biçimde korunmas" (m.16)
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesi’nin en önemli özelli i, uluslararas
ortamda siber suçlara ili kin mü terek bir yakla m belirlemesidir. Birçok ülkede
verinin muhafaza edilmesi yeni bir kavram olmakla beraber, bilgisayarlara ili kili
suçlara yönelik soru turmalarda önemli bir role sahiptir242. Bu kapsamda suça
yönelik eylem ve suçun sahibini belirlemede, taraf ülkeler aras nda mü terek bir
tutum meydan getirilmesi amac yla saklanan bilgisayar verilerinin h zl bir biçimde
korunmas konusuna aç kl k kazand r lm t r.
Verinin muhafazas , halihaz rda depolanm
durumunu de i tirecek veya bozacak her türlü

olan verinin, kalitesini veya
eyden korunmas

anlam na

gelmektedir. Verinin muhafaza edilmesi ifadesi, verinin güvenli bir

ekilde

depolanma i leminin sürdürülmesi için kullan lmaktad r.
Veri muhafazas n gerekli k lan üç temel neden bulunmaktad r, l- bilgisayar
verilerinin kolayl kla de i tirilebilmesi; 2- bilgisayarlarla ili kili suçlar n büyük
ço unlu unun bilgisayar sistemleri arac l
kaynaklanmas ; 3- yasad

yla yap lan ileti im yay nlar ndan

içerik veya suça yönelik fiilin kan t n ta yan ileti imin

muhafazas n n, soru turmalarda da delil özelli i ta mas .
16’nc maddede ulusal yetkili mercilerin, özel bir cezai soru turma ya da
takibatla ba lant l belirli sakl bilgisayar verilerinin h zl bir biçimde korunmas
yönünde talimat vermelerini ya da buna benzer bir

ekilde temin etmelerini

sa lamay amaçlamaktad r.
Paragraf 2’de ilgili taraf n korumay bir talimat yoluyla yürürlü e sokmas
durumunda, koruma talimat n n, talimat alan ki inin mülkiyetinde ya da kontrolü
alt nda bulunan, belirtilen sakl bilgisayar verileri ile ili kili olmas n n gerekti i
belirtilmi tir. Talimat

242

alan ki i yetkili mercilerin bu bilgisayar verilerinin
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bütünlü ünü, asgari 90 gün olmak üzere, gereken süre boyunca korumak ve
saklamak zorundad r.
Paragraf 3’te ise ulusal mevzuatta belirlenecek bir süre için korunacak
verilerin koruyucusuna ya da verileri koruma talimat alan ki iye, koruma usullerini
yerine getirmekle ilgili bir gizlilik yükümlülü ü getirilmektedir. )cra mercilerinin bu
önlemi soru turman n üphelisinin soru turmadan haberdar olmamas ihtiyac n ve
bireylerin gizlilik ihtiyac n kar lamaktad r.
4.4.4.Trafik verilerinin h"zl" bir biçimde korunmas" ve k"smen ifIas" (m.17)
Madde 17 ile, 16’nc madde kapsam nda trafik verilerinin korunmas yla ilgili
özel zorunluluklar getirilmekte ve belirlenen ileti imlerin yay n nda di er hizmet
sa lay c lar n n kat l p kat lmad

n belirlemek için baz trafik verilerinin h zl bir

biçimde if as n n sa lanmas hedeflenmektedir.
Trafik bilgileri, özel bir hukuki rejime tabi olan bilgisayar verisi olup ileti im
zincirinde, ileti imi ba lang c ndan var

noktas na kadar sürdüren bilgisayarlar

taraf ndan olu turulmaktad r. Trafik bilgilerinin içerisinde ileti imin ba lang ç
noktas , var

noktas , izledi i yol, saat, tarih, boyutlar, süre ve bu ileti imde

kullan lan hizmet tipi (dosya transferi, e-posta gibi) bulunmaktad r.
Geçmi teki ileti imlerle ilgili sakl trafik verilerinin elde edilmesi, geçmi teki
bir ileti imin kayna n ya da var

noktas n belirlemek aç s ndan büyük önem

ta maktad r. Bu bilgiler örne in çocuk pornografisi da tan veya bilgisayar virüsü
da tan ki ileri saptamak aç s ndan önemlidir.
Ço u zaman bir ileti imin yay nlanmas nda, birden fazla hizmet sa lay c yer
almaktad r. Bu gibi durumlarda, her bir hizmet sa lay c , trafik bilgisinin bir k sm na
sahip olabilir. Madde 17 ile birden fazla hizmet sa lay c n n, ileti imin yay n nda yer
ald

durumlarda, bütün trafik verilerinin h zl bir biçimde korunmas n n tüm hizmet

sa lay c lar için geçerli olaca
nas l sa lanaca

ifade edilmektedir. Ancak maddede bu koruman n

belirtilmemekte olup, hukuk ve ekonomi sistemiyle uyumlu bir yol

seçmek ulusal mevzuatlara b rak lmaktad r. Yetkili idareler tercih ederlerse her
hizmet sa lay c s na muhafaza emrini ayr ayr gönderebileceklerdir. Alternatif bir
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yöntem de, kapsam karma k olan ileti imin iletimine kat ld klar saptanan bütün
hizmet sa lay c lar için geçerli olacak tek bir talimat temin etmek olabilir.
Ayr ca, talimat emrini alan hizmet sa lay c lar n n, ileti im yay n esnas nda
hangi hizmet sa lay c lar n n yer ald

n tespit edecek kadar trafik verisini h zl bir

biçimde yetkili idarelere veya ilgili ki iye aç klamalar art getirilmi tir.
4.4.5. Üretim talimat" (m.18)
Üretim talimat , bir ki i ya da hizmet sa lay c n n mülkiyetinde olan
bilgisayar verileri ve abonelik bilgileri ile ilgilidir.
Madde 18’in 1’inci paragraf nda, taraflar n yetkili idarelerini kendi
topraklar nda bulunan bir ki inin belirtilen depolanm

bilgisayar verisini sa lamas

veya kendi topraklar nda faaliyette bulunan bir hizmet sa lay c n n abone bilgilerini
yetkili idareye vermesi için gerekli olan yasal düzenlemelerde bulunmas n
öngörmektedir.
Üretim emri, söz konusu yasal düzenlemelerin uygulanmas na esneklik
kazand rmakta ve özellikle )nternet hizmet sa lay c lar n n yetkililere kontrolleri
alt ndaki verileri gönüllü olarak sunmalar nda yasal bir dayanak sa lamaktad r.
Abonelik bilgileri ilke olarak, bir hizmet sa lay c n n idari bölümü taraf ndan
hizmetlerine abone olan ki i ile ilgili olarak tutulan bilgidir. Abonelik bilgileri
bilgisayar verileri biçiminde ya da ka t üzerine tutulmu kay tlar gibi herhangi
ba ka bir biçimde tutulabilir.
Soru turmalarda abone bilgisine iki durumda ihtiyaç duyulmaktad r: labonenin hangi hizmetlerin kulland

n n tespit edilmesi, 2- teknik adresin bilinmesi

halinde ki inin tespit edilebilmesi için abonelik bilgilerinden yararlan lmas .
4.4.6. Saklanan bilgisayar verilerinin aranmas" ve bunlara el konmas" (m.19)
Bu madde ile soru turma ve takibatlarla ilgili olarak delil elde etme amac yla
sakl bilgisayar verilerinin aranmas ve bu verilere el konmas na ili kin ulusal
yasalar n modernle tirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktad r.
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Belgelerin ve kay tlar n söz konusu oldu u klasik arama ortam nda, arama
ka t üzerine mürekkep gibi maddi biçimde kaydedilmi delillerin toplanmas ndan
ibarettir. Soru turmay yürütenler bu tür kay tl delilleri aray p, inceleyip ve maddi
kay tlara el koyup, fiziksel olarak al p götürürler. Yeni teknoloji ortam nda özellikle
bilgisayar verileriyle ilgili olarak, delil elde etme amac yla yap lan aramalarda da
klasik araman n birçok özelli i bulunmaktad r. Örne in, verilerin toplanmas arama
esnas nda ve o s rada mevcut olan veriler ile ilgili olarak gerçekle tirilmektedir.
Arama yapmak için resmi bir makamdan yasal yetki alma ko ulu, bilgisayar
verilerinin delil elde etme amac yla aranmas nda da bulunmaktad r.
Ancak bilgisayar verileri söz konusu oldu unda, ek baz usul hükümlere
ihtiyaç duyulmaktad r. Böyle olmas n n çe itli sebepleri vard r. Bunlar n birincisi,
verilerin maddi bir biçimde de il, elektromanyetik ortamda olmas ; ikincisi, verilerin
bilgisayar teçhizat yard m yla okunabilir olmakla birlikte, onlara ka t üzerindeki bir
kay t gibi el konulamamas , al p götürülememesi; üçüncüsü, bilgisayar sistemlerinin
birbirine ba lanabilme özelli inden dolay , verilerin do rudan araman n yap ld
bilgisayarda de il, ama o sistemden kolayca eri ilebilecek bir durumda olabilmesidir.
Veriler, bilgisayarla do rudan ya da )nternet üzerinden dolayl olarak ba lant l bir
veri saklama cihaz nda bulunabilir. Bu durum aramay verilerin gerçekte bulundu u
yeri içine alacak ekilde geni letmeye ya da geleneksel arama yetkilerini daha
uyumlu ve h zl

bir biçimde kullanmaya izin verecek

yasalara ihtiyaç

gösterebilmektedir.
19’uncu maddenin 1’inci paragraf uyar nca taraflar, kanunlar uygulamakla
yükümlü idareleri, bir bilgisayar sisteminde veya sistemin bir parças nda veya
ba ms z bir saklama arac nda (CD-ROM, disket) bulunan bilgisayar verisine
eri imde bulunmak ve arama yapmak için yetkilendireceklerdir.
Paragraf 2’de, soru turmay yürütmekte olan mercilerin, gerekli verilerin
ba ka bir bilgisayar sisteminde oldu una dair yeterli kan tlar n var oldu u
durumlarda, arama ya da benzer ekilde eri imlerini bu bilgisayar sistemini ya da
onun bir parças n içine alacak ekilde geni letmelerine izin verilmektedir. Ancak
di er bilgisayar sistemi ya da sistemin parças , taraf ülkenin ulusal s n rlar içinde
bulunmal d r. Sözle mede bir araman n geni letilmesine nas l izin verilece i ve
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bunun nas l gerçekle tirilece i belirtilmemektedir. Bu konu ulusal yasalara
b rak lm t r.
Bu Maddede, devletlerin ola an yasal yard mla ma kanallar ndan geçmek
zorunda kalmadan ba ka devletlerin ulusal s n rlar içinde bulunan verileri aramas na
ve bunlara el koymas na imkan tan yan “s n r ötesi arama ve el koyma” konusuna
de inilmemektedir. Bu konu, a a da, uluslararas i birli iyle ilgili bölümde ele
al nm t r.
Paragraf 3’de yetkili mercileri, paragraf l ya da 2 uyar nca aranm

ya da

benzer ekilde eri ilmi bilgisayar verilerine el koymak ya da bunlar benzer ekilde
güven alt na almak yönünde yetkilendirmeyle ilgili konular ele al nm t r. Bunlar
aras nda bilgisayar donan m ve bilgisayar verileri saklama ortamlar na el koyma
yetkisi de bulunmaktad r.
Verilere el koyma ya da onlar benzer ekilde güven alt na alman n iki i levi
bulunmaktad r: l- verileri kopyalamak yoluyla delil elde etmek, ya da 2- verileri
kopyalamak ve daha sonra orijinal versiyonlar n eri ilmez k lmak ya da ta mak
yoluyla verileri müsadere etmek. El koymak el konan verilerin nihai olarak silinmesi
anlam na gelmemektedir.
Paragraf 4’de ise bilgisayar verilerinin aranmas n ve bunlara el konulmas n
kolayla t racak cebri bir önlem getirilmektedir. Arama ve el koyma i lemlerinin
bilgisayar sistemi bilgisine sahip olan ki ilerce yap lmas veya bu ki ilere dan larak
i lemlerin gerçekle tirilmesini düzenlemektedir.
4.4.7. Bilgisayar verisinin gerçek zamanl" olarak toplanmas"
Sözle menin 20 ve 21’inci maddeleri, bir bilgisayar sisteminden iletilen
belirli ileti imlerle ba lant l trafik verilerinin gerçek zamanl olarak toplanmas ve
içerik verilerine gerçek zamanl olarak müdahale edilmesi ile ilgilidir. Maddelerde bu
verilerin yetkili idare taraf ndan gerçek zamanl olarak toplanmas ve bunlara gerçek
zamanl olarak müdahale edilmesinin yan s ra hizmet sa lay c lar n toplama ve
müdahaleleri de ele al nmaktad r. Ayr ca gizlilik hükümlerine de yer verilmi tir.
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Toplanabilen veriler iki türlüdür; trafik verileri ve içerik verileri. Trafik
verileri sözle menin 1’inci maddesinde tan mlanm ken içerik verileri sözle mede
tan mlanmam t r, ama ileti imin içeri i, yani ileti imin anlam ve niyeti ya da
ileti imle ta nan mesaj ya da bilgi anlam ndad r.
4.4.7.1. Trafik verilerinin gerçek zamanl" olarak toplanmas" (m.20)
Madde 20’de soru turmalar ve takibatlarda kullan lmak üzere trafik verisinin
gerçek zamanl olarak toplanmas ve kaydedilmesi için gerekli düzenlemelerin
yap lmas öngörülmektedir.
Söz konusu madde uyar nca, trafik verisinin ilgili taraf ülkenin topraklar
içerisindeki belirtilen ileti im ile ba lant s n n bulunmas gerekmektedir. )leti imin
belirtilmi olmas art , trafik bilgisinin toplanmas için büyük önem ta maktad r.
Yine an lan maddenin 2’nci paragraf na göre, taraflar yetkili mercilerinin
trafik verilerini teknik imkanlar yoluyla toplamak ve kaydedilebilmesini sa lamak
zorundad r. Maddede toplaman n teknolojik olarak nas l gerçekle tirilece i
belirtilmemekte ve teknik aç dan hiçbir yükümlülük tan mlanmamaktad r.
Ayr ca, söz konusu paragraf idarenin telekomünikasyon sistemlerindeki
verilere ancak bir hizmet sa lay c n n yard m arac l

yla müdahale edebildi i ya da

hizmet sa lay c n n en az ndan bilgisi olmadan, gizli bir biçimde müdahale
edemedi i durumlarda uygulanabilmektedir.
Paragraf 3’te ise, trafik verilerinin gerçek zamanl olarak toplanmas na ili kin
önlemlerin uygulanmas na yönelik bilgilerin )nternet servis sa lay c lar taraf ndan
gizli tutulmas na ili kin yükümlülükler getirilmektedir.
4.4.7. 2. çerikle ilgili bilgilere müdahale (m.21)
Geleneksel olarak, içerik verilerinin telekomünikasyon sisteminin (örne in
telefon konu malar ) sa lam

oldu u imkanlardan faydan larak elde edilmesi, uzun

zamandan beri kullan la gelen bir yoldur. Yine bilgisayar ileti imleri de suça ait delil
toplanmas nda önemli bir katk ya sahip olmaya ba lam ve ileride bu katk n n daha
da artaca

görülmektedir. Ancak, bilgisayar teknolojisi, yaz l metin, görsel imaj ve

ses biçiminde çok büyük miktarlarda veriyi iletmeye imkan sa lad
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için yasad

içeri in (örne in çocuk pornografisi) da t m yoluyla i lenen suçlar için daha büyük
bir potansiyele sahiptir.
Bu maddenin ço u unsuru 20’nci maddenin unsurlar yla benzerdir. Bu
nedenle yukar da belirlenen trafik verilerinin toplanmas ve kaydedilmesi, i birli i ve
yard m yükümlülü ü ve gizlilik yükümlülü ü ile ilgili bütün de erlendirmeler içerik
verilerine müdahale için de aynen geçerli olacakt r.
4.5. Yarg" Yetkisi (m.22)
Sözle menin “Yarg Yetkisi” ba l kl 3’üncü k sm , 22’nci maddesinde taraf
ülkelerin suça yönelik fiillerin yarg lanmas

ile ilgili yükümlülüklere yer

verilmektedir.
Paragraf 1’de, yarg alan belirlenmekte ve taraf olan ülkenin kendi topraklar
içerisinde i lenen suçlar yarg lama yükümlülü ü ele al nmaktad r.
An lan paragraf n (a)

kk mülkilik ilkesine dayanmaktad r. Bu ilkeye göre,

taraflar n her birinin bu Sözle mede tesis edilen suçlardan kendi ulusal s n rlar
içinde i lenen suçlar cezaland rmas gerekmektedir. Örne in, hem bir bilgisayar
sistemine sald ran ki i hem de sald r n n kurban olan sistem belli bir taraf ülkenin
s n rlar içindeyse, ve sald rgan olmasa da sald r ya u rayan bilgisayar sistemi bu
s n rlar içindeyse, ilgili taraf ülke mülki yarg yetkisine sahiptir.
Yine söz konusu paragraf n (b) ve (c)
ekline dayanmaktad r. Bu

klar mülkilik ilkesinin de i ik bir

klarda taraflardan her birinin kendi band ras n ta yan

gemilerde ve kendi yasalar çerçevesinde kay tl bir uçakta i lenen suçlar için cezai
yarg yetkisini tesis etmesi

art ko ulmaktad r. Bu

ekildeki gemi ve uçaklar

genellikle ulusal s n rlar n bir uzant s olarak kabul edildi i için, bu yükümlülük
birçok ülkenin mevzuat nda zaten genel bir husus olarak ele al nmaktad r. Bu tür
yarg yetkisi gemi ya da uçak, suçun i lenmesi esnas nda ulusal s n rlar içinde
olmad

, bunun sonucunda da Paragraf 1’in (a)

için temel olu turmad

kk n n yarg yetkisi iddia etmek

durumlarda çok yararl d r. Suç, bayra n sahibi Taraf

Ülkenin ulusal s n rlar n n d nda i lenirse bu ko ulu engelleyerek yarg yetkisini
kullanacak ba ka bir devlet olmayabilir. Ayr ca, ba ka bir devletin karasular ndan ya
da hava sahas ndan geçmekte olan bir gemi ya da uçakta bir suç i lenirse bu devlet
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yarg yetkisini i letmekte ciddi pratik engellerle kar la abilir. Bu nedenle yarg
yetkisinin gemi ya da uça n kay tl oldu u Devlete ait olmas yararl d r.
Paragraf n (d)

kk nda ise tabiyet ilkesi ele al nm t r. Tabiyet ilkesi, bir

devletin vatanda lar kendi ülke s n rlar n n d nda olsalar bile, kendi ülkelerine ait
yasalara uymak zorunda olmalar n ifade etmektedir. Yani paragraf n (d)

kk na

göre, taraflar, vatanda lar kendi ülkeleri d nda bir suç i lemeleri durumunda, söz
konusu suç, suçun i lendi i ülkenin yasalar na göre de suç say l yorsa ya da herhangi
bir devletin yarg

yetkisinin içerisine girmiyorsa, o vatanda

yarg lamakla

yükümlüdür.
4.6. Uluslararas" Ibirli#i
4.6.1. Uluslararas" iIbirli#ine iliIkin genel ilkeler
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesinin bir di er özelli i de uluslararas
i birli ine ili kin genel kurallar belirlemesidir. Sözle mede ülkelerin i birli ini
geli tirmeleri

ve

bilgi

ak n

engelleyecek

uygulamalardan

kaç nmalar

öngörülmektedir. Söz konusu i birli i bilgisayar sistemleri ve veri ile ili kili her türlü
suçu kapsayacak ekilde sa lanmal d r, i birli i hem bilgisayar sistemleri ve veri ile
ili kili suça yönelik fiillerde hem de suç hakk ndaki elektronik formda delillerin
toplanmas konular nda yap lacakt r.
4.6.2. Suçlular"n iadesine iliIkin ilkeler (m.24)
24’üncü maddenin 1’inci paragraf nda, iade yükümlülü ünün sadece i bu
Sözle menin 2-11’inci maddeleri çerçevesinde tan mlanan, her iki taraf ülkenin
yasalar nda en az bir y ll k azami süreyle özgürlükten mahrum b rakma ya da daha
a r nitelikli bir cezayla cezaland r labilir olan cezalar için geçerli oldu u
belirtilmektedir. Sözle meyi kaleme alanlar n bir e ik ceza getirmeye karar
vermelerinin nedeni, Sözle me uyar nca, taraf ülkeler baz suçlar daha k sa azami
hapis süreleriyle cezaland rabilirler (örne in madde 2 - yasad

eri im ve madde 4 -

verilere müdahale). Bu aç dan, Sözle meyi kaleme alanlar madde 2-11’de tan mlanan
suçlar n

her

birinin

ba l

ba na

iadeye

konu

olabilen

suçlar

olarak

de erlendirilmesinin art ko ulmas n n uygun olaca na inanmaktad r. Bu sebeple,
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bir suçun, Avrupa )ade Konvansiyonu’nun (ETS No. 24) 2’inci maddesinde
öngörüldü ü gibi, bu suç için verilebilecek azami cezan n en az bir y l hapis olmas
durumunda iadeye konu olabilen suçlar olarak kabul edilmesi eklinde genel bir art
getirilmesi üzerinde anla m lard r. Bir suçun iadeye konu olabilen bir suç olup
olmad

n n belirlenmesi o an ele al nmakta olan belli bir durumda verilen gerçek

cezaya de il, iade talebinde bulunulan ihlal için yasal olarak verilebilecek azami
süreye ba l d r.
Yine taraf ülkelerin her iade talebinin olumlu sonuçlanma imkan olmamakla
birlikte, iade seçene inin varl

n n garanti alt na al nmas amac yla, iadesi mümkün

olan suçlar gelecekte yap lacak iade anla malar na da dahil etmekle yükümlü
k l nm lard r.
Ayr ca, maddenin 5’inci paragraf na göre, talebin yap ld

taraf n geçerli

anla ma ve yasalardaki bütün hüküm ve artlar n yerine getirilmi oldu u konusunda
tatmin

olmad

durumlarda

iadeyi

gerçekle tirmek

zorunda

olmad

belirtilmektedir.
4.6.3. Yard"mlaImaya iliIkin genel ilkeler
Yard mla may sa lama yükümlülü ü ile ilgili genel ilkeler paragraf 1’de
belirlenmi tir. Buna göre taraflar aras nda i birli i, mümkün olan en geni

ekilde

sa lanacakt r. Dolay s yla yard mla ma ilke olarak geni olacak ve yard mla may
engelleyen unsurlar s k bir biçimde s n rland r lacakt r, ikinci olarak, 23’üncü
maddede de belirtildi i gibi, i birli i yükümlülü ü ilke olarak hem bilgisayar
sistemleri ve verileriyle ba lant l suçlar hem de elektronik ortamda bir cezai suçun
delillerinin toplanmas için geçerli olacakt r. Bu geni suç grubuyla ilgili olarak
i birli i yükümlülü ü getirilmesinin nedeni, kolay ve elveri li uluslararas i birli i
mekanizmalar na duyulan ihtiyac n, bu kategorilerin her ikisi için de mevcut
olmas d r. Ancak, madde 34 ve 35’te taraflar n bu önlemlerle ilgili olarak farkl
uygulama kapsamlar belirlemelerine izin verilmi tir.
Bilgisayar verileri son derece geçici niteliktedir. Birkaç tu a bas larak ya da
otomatik programlar n çal mas sonucunda veriler silinerek bir suçun failine kadar
izlenmesi imkans z hale getirilebilir ya da kritik önemdeki suç delilleri yok edilebilir.
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Paragraf 3’te amaçlanan ey, yard m alma süresini h zland rmay kolayla t rarak,
kritik bilgi ya da delillerin kaybolmas n önlemektir.
4.6.4. An"nda iletilen bilgiler (m.26)
Sözle meye taraf bir ülkenin belli bir cezai soru turma ya da takibatta ba ka
bir taraf ülkenin i ine yarayaca na inand
da takibat yürüten ülkenin bunun varl

bilgilere sahip oldu u ve soru turma ya
n bilmedi i durumlar ya anmaktad r. Bu

gibi durumlarda, yard mla ma talebinin yap lmas

söz konusu olmamaktad r.

Paragraf l’de bilgiye sahip olan ülkeye, bu bilgiyi izin almaks z n di er ülkeye iletme
hakk verilmektedir.
Paragraf 2’de ise, baz durumlarda taraflar n bilgiyi ancak hassas bilgiler gizli
tutulacaksa ya da bilginin kullan m yla ilgili ba ka artlar ileri sürülebilirse an nda
iletece i olgusu ele al nmaktad r. Daha özel olarak, gizlilik, bilginin aç klanmas
durumunda bilgiyi veren ülkenin önemli ç karlar n n tehlikeye girece i, örne in bilgi
toplama yönteminin niteli inin ya da bir suç grubu ile ilgili yürütülen soru turman n
gizlenmesine ihtiyaç duyuldu u durumlarda önemli bir husus olarak görülecektir.
4.6.5. Uluslararas" anlaImalar"n yürürlükte bulunmad"#" durumlarda gelen
yard"m taleplerine iliIkin usuller (m.27)
Bu madde, uygulamada kar l kl
düzenlemelerin bulunmad

yard m anla malar , kanunlar ve

durumlarda geçerli olacak hükümleri içermektedir.

Kar l kl yard m taleplerini alma ve gönderme eylemlerinden sorumlu olacak
merkezi idareler kurulacak, taraflar imza veya onay esnas nda Genel Sekreterli e
kurulan idarelerin isim ve adreslerini bildireceklerdir.
Yap lacak talepler, yard m talep edilen ülkenin iç hukuk kurallar ile uyumlu
olmak zorundad r. Yap lan kar l kl yard m talepleri, taleplerin siyasi bir suç ile
ba lant s n n olmas veya talepte bulunulan ülkenin, güvenlik, birlik, kamu düzeni
veya di er hayati ç karlar na zarar verdi i sonucuna var l r ise reddedilecektir.
Yard m talebi, talepte bulunulan ülkenin yürüttü ü soru turmalara zarar veriyor ise
ertelenebilecektir. Gerekli de i iklikler yap lmas kayd yla yard m talebi yeniden
gözden geçirilerek, yard m k smen de olsa, sa lanabilecektir.
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Yard m

talebinde

bulunan

ülke

talebe

ili kin

sonuç

hakk nda

bilgilendirilecektir. Talebin reddi veya ertelenmesi halinde tüm nedenler ilgili tarafa
sunulacakt r.
Taraflar yard m talebine konu bilgileri gerekli ise, gizli tutman n yan s ra
soru turma ve takibat d nda kullanmamakla da yükümlüdürler. Bilgi gönderilecek
olan taraf belirtilen ko ullara uyum sa layamayacak ise, bunu kar

tarafa

bildirmekle yükümlüdür.
4.7. Özel Hükümler
4.7.1. Saklanan bilgisayar verilerinin h"zl" bir biçimde korunmas" (m.29)
An lan madde, 16’nc maddede getirilen ulusal düzeydeki mekanizman n
uluslararas düzeydeki e de eri bir düzenlemedir. Bu hükme göre taraflar, bir di er
taraf ülkenin topraklar nda depolanan verinin h zland r lm muhafazas n o ülkeden
talep edebileceklerdir.
Paragraf 1’e göre, verileri elde etmek için bir yard mla ma talebinin
haz rlanmas , iletilmesi ve uygulanmas için gerekli zaman dilimi içerisinde bu
verilerin de i tirilmemesini, ta nmamas n ve silinmemesini sa lamak üzere talebin
yap ld

taraf n ulusal s n rlar içinde bulunan sakl verilerin bir bilgisayar sistemi

arac l

yla h zl bir biçimde korunmas için taraflar n talepte bulunmas na izin

verilmektedir.
Paragraf 2’de ise, bu madde uyar nca yap lacak koruma taleplerinin içeri i
belirtilmi tir. Talep, verinin muhafazas için gerekli olan asgari bilgiyi içermeli,
muhafaza talebinde bulunana idare ve konu olan suçu tan mlamal d r. Verilen
bilgilerde muhafazan n gereklili i ifade edilecek ve kar l kl yard m talebinde
bulunulacakt r.
Son paragrafta, Taraflar n bu madde uyar nca korunan verilerin, if alar n n
istendi i resmi bir yard mla ma talebinin al nmas s ras nda en az 60 gün tutulmas n
ve talebin al nmas ndan sonra da tutulmaya devam edilmesini sa lamalar
ko ulmaktad r.
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4.7.2. Korunan Trafik Verilerinin H"zl" Bir Biçimde fIas" (m.30)
Bu madde ile, madde 17’de ulusal düzeyde tesis edilen yetkinin uluslararas
düzeydeki uygulanmas ele al nmaktad r. Sözle menin 30’uncu maddesine göre,
suçun i lendi i taraf ülkenin talebi üzerine, talebin yap ld

taraf, iletimi kayna na

kadar izleyerek suçun failini bulmak ve kritik delillerin yerini belirlemek üzere kendi
bilgisayarlar arac l

yla gerçekle tirilen bir iletimle ilgili trafik verilerini korumakla

yükümlü tutulmu tur. Talebin yap ld

taraf, talebi yapan tarafa di er ülkedeki

hizmet sa lay c n n kimli ini ve bu ülkeden yap lan ileti imin izledi i yolu
belirlemeye yetecek miktarda trafik verisini h zl bir biçimde sunmak zorundad r.
Maddenin 2’nci paragraf na göre, talebin yap ld

taraf, trafik verilerini

aç klamay sadece aç klaman n egemenli ine, güvenli ine, kamu düzenine ya da
di er temel ç karlar na zarar verece ini, ya da suçun siyasi bir suç ya da siyasi bir
suçla ba lant l bir suç oldu unu dü ündü ü durumlarda reddedebilir.
4.7.3. Saklanan bilgisayar verilerine eriIilmesine iliIkin yard"mlaIma (m.31)
Sözle meye göre, sözle meyi imzalayan ülkelerin, di er bir tarafa fayda
sa lamak amac yla, kendi topraklar nda yer alan bir bilgisayar sisteminde depolanan
veriyi aç klamak, eri im sa lamak ve ara t rmak yetene ine sahip olmas n
öngörmektedir. Depolanan bilgiye eri im konusunda kar l kl
yap ld

yard m talebi

nda, ilgili taraf talebe cevap verirken uygulamadaki antla malar,

düzenlemeler ve kar l kl yard m konusunu düzenleyen iç hukuk kurallar na uygun
olarak davranacakt r.
Taraflardan birinin bir ba ka taraf ülkede bulunan bilgisayar verisine tek
tarafl olarak eri imine, kar l kl yard m talebine gerek olmadan olanak sa lanmas
iki durumda söz konusu olmaktad r: 1- eri ilen verinin kamu eri imine aç k olmas ,
2- taraflardan birinin kendi topraklar d nda bulunan bir veriye kendi topraklar nda
bulunan bir bilgisayar sistemi vas tas yla eri im sa lad
ald

nda veya bu bilgiyi

nda , bu sistem ile veriyi ilgili tarafa aç klama yetkisi bulunan ki inin kanuni ve

gönüllü r zas al nm olmas d r.
Ancak, kanunen veriyi aç klama yetkisine sahip olan ki inin kimli ine
uygulamadaki kanunlar çerçevesinde aç kl k kazand r lmas gerekmektedir, örne in,
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bir ki inin e-postas , servis sa lay c s taraf ndan bir ba ka ülkede tutuluyor olabilir
veya bir ki i veriyi kas tl olarak ba ka bir ülkede sakl yor olabilir. 32’nci madde
uyar nca bu kimselerin, yetkililerin verilere eri im sa lamalar na izin vermeleri ya da
gönüllü olarak veriyi aç klamalar gerekmektedir.
4.7.4. Trafik verilerinin gerçek zamanl"

olarak toplanmas" konusunda

yard"mlaIma (m.33)
Genellikle, önem arz eden trafik verileri iletim zincirindeki bir servis
sa lay c taraf ndan korunmadan önce otomatik olarak silindi inden soru turmay
yürütenler önceki iletimlerin izini sürerek bir ileti imi kayna na kadar
izleyebileceklerinden emin olamazlar.
Bu nedenle, bütün taraf ülkelerde soru turmay yürüten merciler için di er
taraf ülkelerde bilgisayar sistemleri arac l

yla iletilen yay nlarla ilgili trafik

verilerini gerçek zamanl olarak elde etme yeterlili ine sahip olmak önemlidir.
Dolay s yla, Madde 33 uyar nca, bütün taraflar, di er taraflar için trafik verilerini
gerçek zamanl olarak toplamakla yükümlüdür. Bu madde taraflar n bu konularda
i birli ine gitmesini art ko makla birlikte, di er hususlarda oldu u gibi burada da
mevcut yard mla ma biçimlerine sayg gösterilmektedir. Dolay s yla bu i birli inin
sa lanmas nda geçerli olacak hükümler ve artlar, genellikle cezai konularda hukuki
yard mla may düzenleyen geçerli anla malar, düzenlemeler ve yasalarda belirtilen
hükümler ve artlard r.
4.7.5. çerikle ilgili verilere müdahale edilmesi konusunda yard"mlaIma (m.34)
Müdahalenin özel hayat n gizlili ine de tecavüz edici niteli i sebebiyle,
içerik

verilerine

müdahale

için

yard mla ma

sa lama

yükümlülü ü

s n rland r lm t r. Yard m n, taraflar n geçerli anla ma ve yasalar n n izin verdi i
ölçüde sa lanmas dü ünülmü tür. )çerik verilerine müdahale konusunda i birli inin
sa lanmas , yard mla ma uygulamas n n yeni ekillenmekte olan bir alan oldu u
için yard m sa lama yükümlülü ünün kapsam ve s n rlar konusunda mevcut
yard mla ma rejimlerine ve ulusal yasalara uyulmas na karar verilmi tir.
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4.7.6. 24/7 A#" (m. 35)
Bilgisayar sistemi kullan larak i lenen suçlarla etkin bir biçimde mücadele
etmek ve elektronik biçimdeki delillerin etkin biçimde toplanmas büyük öneme
sahiptir. Bu nedenle, bilgisayar ça n n tehditlerine etkin bir biçimde cevap
verebilmek için polis i birli i ve yard mla ma biçimlerine yeni kanallar n eklenmesi
gereklidir. 35’inci madde uyar nca bütün taraflar, günde 24 saat, haftada 7 gün
ula labilen bir irtibat noktas belirlemek zorundad r. Böylelikle soru turmalarda ani
yard m ihtiyac oldu unda, bilgisayarlarla ilgili suçlara yönelik olarak hizmet
verecek etkin bir a kurulmu olacakt r.
4.8. Di#er Hükümler
Sözle menin 36 ile 48’inci Maddeleri aras ndaki hükümleri, sözle menin
imzalanmas , yürürlü e girmesi, sözle meye kat l m ve sonuçlar, haklar n sakl
tutulmas , anla mazl klar n çözülmesi, gibi konular içermektedir.
4.9. Sonuç
23 Kas m 2001 tarihinde imzaya aç lan Avrupa Konseyi Siber Suç
Sözle mesi uluslararas

alanda siber suçlar konusunda devletler nezdinde en

kapsaml uzla may sa layan antla mad r. Ayr ca bilgisayar teknolojisi ve ceza
hukuku konusunda ilk uluslararas belge olma niteli ine haizdir. Sözle mede ele
al nan konular, telif haklar ihlalleri, bilgisayarlarla ilgili sahtecilik fiilleri, çocuk
pornografisi, a güvenli i ihlalleri, siber suçla mücadelede kullan lacak olan yetki ve
prosedürlerden olu maktad r.
Sözle menin amac , ortak bir ceza politikas n n ve yine ortak suç tan mlar n n
olu turulmas ile toplumun siber suça kar

korunmas , soru turma yöntemlerinin

tan mlanmas ve uluslararas i birli inin geli tirilmesi olarak s ralanm t r.
Siber Suç Sözle mesi yakla k dört y l süren uzun bir çal man n sonucu
olarak ortaya ç km olmas na ra men, sivil toplum kurulu lar ndan ve konuyla ilgili
sektörlerden pek çok ele tiriye maruz kalm t r.
Anla man n getirmi

oldu u düzenlemelere getirilen ele tiriler genelde,

anla mada ortaya konulan araçlar n uygulanmas yla, temel insan haklar na
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gelebilecek muhtemel zararlar

üzerinde yo unla maktad r. Ancak, anla ma

incelendi inde, suçla ilgili ara t rman n gereksinimleri ve bireysel haklar aras nda
hassas bir denge kurulacak ekilde haz rlanm oldu u anla l r.
Bir ba ka ele tiri ise sözle menin haz rl k a amas nda yeterli oranda sivil
toplum örgütlerinin ve konuyla ilgili sektörlerin görü lerinin al nmamas d r.
Gerçekten sözle menin son halini almas na kadar geçen sürede pek çok
say da taslak yay nlanm t r, ilk taslak 2000 y l nda yay nland

nda bu tasla a

birçok ele tiri ve birçok katk yapma iste i yöneltilmi tir. Fakat sözle menin son hali
itibariyle bu ele tirilerden ve katk lardan pek etkilenmedi i gözlemlenmi tir. Ayr ca
Avrupa Konseyi’nin bu tarz belgeleri kat l mc bir süreç içerisinde olu turma
gelene i bulunmaktad r. Bu tip anla malar söz konusu oldu unda Avrupa Konseyi,
taraflar n katk lar yla sözle meleri olu turmaktad r. Ancak Siber Suç Sözle mesinde
bu süreç i letilmedi inden dolay bu yönde pek çok ele tiriye maruz kalm t r.
Bununla birlikte, anla ma, imzalayanlara belirli olaylarda ihtirazi kay t
koyma konusunda olanak sa lamaktad r. Fakat yine taraflar sözle menin kapsaml
bir ekilde uygulanmas için te vik etmektedir.
Sözle mede dikkat çeken önemli konulardan birisi, sözle menin siber suçun
bir bölümünün d nda bir çok farkl konuyu kapsam na dahil etmesidir. Yani
sözle menin içerisine ticaret de, veri güvenli i de ve di er pek çok konuda
girmektedir. Ön plana ç kan nokta Siber Suç Sözle mesinin usule ili kin
hükümleridir. Sözle menin ele ald

konulardan, telif hakk ihlalleri, veri a

güvenli i, bilgisayarlarla ilgili sahtecilik suçlar , içerik suçlar , sözle menin 14’üncü
maddesini yani Sözle menin üçte birlik k sm n olu turmaktad r. Geri kalan üçte
ikilik k sm siber suçla mücadelede kullan lan yetki ve prosedürlerdir.
Avrupa Konseyi daimi üyeli ine ra men, Türkiye anla may

henüz

imzalamam t r. Türkiye’nin bu durumu, henüz siber suçlar n en a r yönleriyle
kar la mam

olmas ve bu nedenle anla may imzalamadan önce dü ünmek için

yeterli zaman olmas ndan kaynaklanmaktad r. Ancak Adalet Bakanl

taraf ndan

bir komisyon olu turulmu , Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesinde yer alan
hükümlerede yer verilecek ekilde Bili im A
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Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve

Bili im A

Kullan larak ) lenen Suçlar Hakk nda Kanun Tasar s çal malar na

ba lanm t r. Buradan anla lan Türkiye gerekli alt yap y haz rlad ktan sonra bu
sözle meyi imzalamay dü ündü üdür.
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5. TÜRK HUKUKUNDA S BER SUÇLAR
5.1. Siber Suçlar"n Türk Hukuk Sistemine GiriIi ve Düzenlenen Suç Tiplerinin
S"n"fland"r"lmas"
5.1.1. Siber Suçlar"n Türk Hukuk Sistemine GiriIi
80’li y llarla beraber ki isel bilgisayarlar n kullan m n n Dünya’da h zl bir
ekilde artmaya ba lamas , bununla beraber 90’l y llarda da bilgisayarlar n birbirine
ba lanarak kendi aralar nda veri transferini gerçekle tirebilecekleri teknolojinin
geli tirilmesiyle birlikte, ülkemizde de bilgisayar n kullan lmas yayg nla maya
ba lam t r.
Dünya’da, bilgisayar ve bilgisayar a lar n n kullan m n n yayg nla mas yla
beraber bir tak m hukuki sorunlar n ortaya ç kmas sonucunda, geli mi ülkelerin bu
alanda i lenen suçlar cezas z b rakmama dü üncesiyle ba latm

olduklar mevzuat

çal malar , Türk kanun koyucular n n da harekete geçmesini sa lam ve siber suçlar
konusunda düzenleme yapmaya sevk etmi tir.
Türk hukukunda siber suçlara ili kin ilk düzenleme, 6.6.1991 tarih ve 3756
say l Kanunun 20’nci maddesi ile 765 say l TCK’n n ikinci kitab na “Bili im
Alan nda Suçlar” ad yla 525/a, 525/b, 525/c ve 525/d maddelerinden olu an bir bap
ilave edilmesidir. Bu babtaki suçlar, 1989 tarihli Türk Ceza Kanunu Tasar s ndan
hemen hemen hiç bir de i ikli e u ramadan al nm t r243.
Kanun koyucu TCK’da yap lan de i ikli in ard ndan, güncel gereksinimleri
kar lamak ve kar la t rmal hukukta yap lan düzenlemelere paralel düzenlemeler
yaparak ülke mevzuat n uyumla t rmak ad na 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri
Kanununda 7.6.1995 tarih ve 4110 say l

kanunla de i iklik yapm t r. Bu

de i iklikle “Herhangi bir ekilde dil ve yaz ile ifade olunan eserler ve her biçim
alt nda ifade edilen bilgisayar programlar ve bir sonraki a amada program sonucu

243

Tasar n n bu bölümü olu turulurken sonradan (1.3.1993 tarihinde) kanunla an Frans z Ceza
Kanunu Tasar s ndan faydalan lm t r.
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do urmas ko uluyla bunlar n haz rl k tasar mlar ” da “eser” say larak, bilgisayar
programlar na yönelik bu Kanun kapsam ndaki fiillerde suç say lm t r244.
15.01.2004 tarih ve 5070 say l Elektronik )mza Kanunu ile elektronik
imzan n geçerlili i kabul edilmi ve an lan kanunun 17’nci maddesi ile sahte
elektronik sertifika yap lmas ve kullan lmas suç olarak kabul edilmi tir.
Son olarak 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü e giren 5237 say l Yeni Türk
Ceza Kanunda (YTCK) siber suçlar, “Bili im Alan nda Suçlar” ad yla ikinci kitab n
Topluma Kar

Suçlar ba l kl Üçüncü K s m n n 10’uncu Bölümünde 4 madde

(m.243-244-245-246) halinde düzenlenmi tir. Yine YTCK ile birtak m suçlar n
bili im sistemleri arac l

yla i lenmesi suçun a rla t r c sebebi olarak kabul

edilmi tir.
5237 say l Kanunun yürürlükte olmas hasebiyle, çal mam zda bu kanunda
düzenlenen suçlar detayl bir ekilde incelenecek, eski TCK’nun da yer alan siber
suçlara ili kin düzenlemelere ise ilgili bölümlerde de inilecektir.
5.1.2. 5237 Say"l" Yeni Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Siber Suçlar"n
S"n"fland"r"lmas"
5237 say l YTCK’da siber suçlara ili kin düzenlemeler, genel olarak 765
say l TCK’nunda yer alan düzenlemelere benzer ekilde fakat daha kapsaml olarak
“bili im sistemlerine kar

suçlar” ve “özel hayat n gizli alan na kar

suçlar”

bölümlerinde düzenlenmi tir. Yine bunlar n yan nda 5237 say l YTCK’n n baz
bölümlerinde bili im sistemleriyle i lenmesi mümkün olan suçlara yer verilmi tir.
Buna göre 5237 say l YTCK’da siber suç olarak adland r labilecek suç çe itlerinin
yan s ra bili im sistemi arac l

yla i lenebilecek ancak sadece siber suç olarak

tan mlanamayacak suç tipleri de mevcuttur245.
Bili im alan nda suçlar bölümünde, “bili im sistemine hukuka ayk r olarak
girme ve sistemde kalma suçu”246 (m.243), “sistemi engelleme, bozma, verileri yok
etme veya de i tirme” (m.244), “ banka veya kredi kartlar n n kötüye kullan lmas ”
244

3.3.2004 tarih ve 5101 say l Kanunla, 5846 say l Kanun’da siber suçlar ilgilendiren de i iklikler
yap lm t r.
245
Dülger, 2004:114.
246
243’üncü madde, eski TCK’n nda düzenlenmeyen bir durumu uç olarak kabul etmektedir.
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(m.245) ve “tüzel ki iler hakk nda güvenlik tedbiri uygulanmas ” hususlar (m.246)
düzenlenmi tir.
Özel hayat n gizli alan na kar

suçlar bölümünde ise “ki isel verilerin

kaydedilmesi” (m.135); “ki isel verileri hukuka ayk r olarak verme veya ele
geçirme” (m.136) ve verilerin yok edilmesi (m.138) suçlar na yer verilmi tir.
Son olarak, 5237 say l TCK’n n baz bölümlerinde siber suçlar da kapsayan
suç tiplerine yer verilmi tir. Bunlar, “haberle menin gizlili ini ihlal suçu” (m.132),
“haberle menin engellenmesi suçu” (m.124), “hakaret suçu” (m.125), “bili im
sisteminin kullan lmas yoluyla i lenen h rs zl k suçu” (m. 142 fkr.2 b. “e”), “bili im
sisteminin kullan lmas yoluyla i lenen doland r c l k suçu” (m.158 fkr.1 b. “f”) ve
“müstehcenlik suçu” dur (m.226).
5.1.3. 765 Say"l" Türk Ceza Kanunu ile 5237 Say"l" Yeni Türk Ceza Kanununda
Düzenlenen Siber Suçlar"n KarI"laIt"r"lmas"
765 say l TCK’da yer alan siber suçlar ile YTCK’da düzenlenen siber suçlar
yukar da k saca belirtilmi tir. Buna göre söz konusu kanunlar n siber suçlar
yönünden kar la t r lmas a a daki gibidir:
•

TCK m.525 a/1 YTCK m.135, m.136

•

TCK m.525 b/1 YTCK m.244/1-2

•

TCK m.525 b/2 YTCK m.244/4, m.245, m.158 fkr.1 b. “f”, m. 142 fkr.2
b. “e”

YTCK’n n 243’üncü maddesinde düzenlenen “bili im sistemine hukuka
ayk r olarak girme ve sistemde kalma suçu” 765 say l TCK’da yer almayan yeni bir
suçtur.
Ayr ca YTCK’da düzenlenen “ki isel verilerin kaydedilmesi” (m.135);
“ki isel verileri hukuka ayk r olarak verme veya ele geçirme” (m.136); “banka veya
kredi kartlar n n kötüye kullan lmas ” (m.245); “bili im sisteminin kullan lmas
yoluyla i lenen h rs zl k” (m. 142 fkr.2 b. “e”) ve “bili im sisteminin kullan lmas
yoluyla i lenen doland r c l k ” (m.158 fkr.1 b. “f”) suçlar , 765 say l TCK’dan
farkl bir ekilde ba ms z suç tipleri olarak düzenlenmi lerdir.
136

Yine 765 say l TCK’n n 525 a/2 maddesinde düzenlenen suç tipine yap lan
ele tiriler dikkate al narak YTCK’da yer verilmemi tir.
YTCK ile getirilen bir ba ka yenilik ise verilerin ele geçirilmesinin suçun
unsuru olmaktan ç kart lm

olmas d r. Yeni düzenlemeye göre bili im sistemine

hukuka ayk r olarak girilmesi, suçun olu abilmesi için yeterli say lm t r.
5.2. 5237 Say"l" Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Siber Suçlar
5.2.1. BiliIim Sistemine Girmek ve Orada Kalmaya Devam Etmek Suçu (YTCK
m.243)
5.2.1.1. Genel Olarak
Türk hukukunda oldukça yeni bir düzenleme olan bu maddeyle kanun
koyucu, bili im sistemine hukuka ayk r olarak girme ve orada kalmaya devam
etmeyi suç olarak kabul etmektedir. Kanun koyucunun böyle bir suçu
düzenlemesinin bir nedeni de, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesinin 2’nci
maddesinde yer alan ancak 765 say l TCK’da tam olarak kar l
“yasad

olmayan,

eri im” olarak da adland r labilecek düzenlemeyle bir paralellik

sa lanmas 247 olsa da, bu suçun olu abilmesi için öngörülen “orada kalmaya devam
etme” unsuru sebebiyle söz konusu sözle menin 2’nci maddesinde düzenlenen
eri im” suç olmaktan ç kar lm t r248.

“yasad

5.2.1.2. Korunan Hukuki Yarar
Bu suçla ilk olarak korunan de er, siber suçlar n düzenlendi i k s m
ba l

ndan da anla laca

üzere toplum düzeninin korunmas d r. Daha sonra,

bili im sistemlerinin güvenli inin sa lanmas d r. Bili im sistemlerine yasad
eri imin

önlenmesiyle,

sistemi

kullananlar n

farkl

türdeki

menfaatleri

korunmaktad r. Bu menfaatlerin ba l calar , kullan c lar n özel hayatlar n n
gizlili inin korunmas , özel hayat n dokunulmazl

247

, kurumlar n ihtiyaç duydu u

Yaz c o lu, 2004:172-185.
243’üncü maddenin birinci f kras n n ilk hali “giren veya kalmaya devam eden” eklinde
düzenlenmi ken TBMM Genel Kurulunda yap lan de i iklikle “veya” ibaresi “ve” olarak
de i tirilmi tir.

248
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güvenlik duygusu gibi farkl hukuki yararlard r249. Ayr ca söz konusu bili im
sistemleri vas tas yla (e-posta servisleri vs.) bireylerin haberle me faaliyetlerine
hizmet edilebildi inden, ayn zamanda bireylerin haberle me özgürlüklerinin de
koruma alt na al nmaya çal ld

söylenebilir250.

5.2.1.3. Fail ve Ma#dur
Madde metninde cezaland r lacak ki i olarak “kimse” tabirinin kullan lmas
sebebiyle, bu suçun faili herkes olabilir. Günümüzde siber suç failleri için genel
olarak kullan lan terim “bilgisayar korsan” d r251.
Bu suç, ma duru bak m ndan da bir özellik göstermemektedir. Somut olayda
hukuka ayk r olarak giri yap lan bili im sistemi üzerinde hak sahibi olan herkes bu
suçun ma duru olabilir. Bu bak mdan bir bankan n bili im sistemine girilmesi
neticesinde, hem banka hem de o bankan n )nternet sitesini kullanan mü teriler, bu
suçun ma duru konumunda olabileceklerdir.
Kanunun bu suça ili kin düzenlemesinde, ma durluk s fat bak m ndan
gerçek ki i-tüzel ki i, özel hukuk ki isi, kamu hukuku ki isi ayr m yap lmam t r.
Sonuçta gerçek bir ki inin evinde kulland

ki isel bilgisayar na ait bili im sistemi

de, Emniyet Müdürlü ü’nün kullanmakta oldu u bili im sistemi de bu suçun
konusunu olu turabilir.
5.2.1.4. Suçun Maddi Unsuru
Bu suçun meydana gelebilmesi için, hukuka ayk r olarak bir bili im
sisteminin bir k sm na veya tamam na girilmi olmas yeterli kabul edilmemekte,
ayn zamanda girme eyleminin belirli bir süre devam etmesi yani failin bir süre
bili im sisteminde kalmas gerekmektedir.
243’üncü maddede “orada kalmaya devam etme” eylemi suçun bir unsuru
olarak düzenlenmi olmas na ra men, kalmaya devam etme eyleminin süresinin ne
kadar olaca

konusunda madde metninde ve gerekçesinde aç kl k yoktur. Yaln z,

“orada kalmaya devam eden” ifadesi, “kalan” sözcü üne nazaran zihinde daha geni
249

Karagülmez, 2005:166; Dülger, 2004:214
Do an, 2005:294.
251
Bu konu ikinci bölümde detayl olarak incelenmi tir.
250
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bir anlam olu turmaktad r252. Bu sebeple Kanunda bir devaml l ktan bahsedilmesi
nedeniyle bu suç “mütemadi bir suç”253 olarak kabul edilmeli ve suçun olu abilmesi
için sistemde kalman n temadi (kalmaya devam etme) te kil edebilecek bir süre
devam etmesi gerekmektedir254.
Bir görü ise, failin sistemden hemen ç kmay p sistemdeki bilgileri ö renmesi
durumunda “kalmaya devam etme” eyleminin gerçekle mi olaca

yönündedir255.

Ancak, sistemde kalmaya devam etmeyi, failin sistemdeki bilgileri ö renmi
olmas na ba lamak, bu suçun i lenme alan n daraltabilece i gibi, söz konusu
maddede de bilgilerin ö renilmesi suçun olu abilmesinin bir unsuru olarak
düzenlenmemi ve madde gerekçesinde de256 haks z ve kasten girilmi olmas suçun
olu mas için yeterli görülmü tür 257.
Yukar da k saca belirtmi oldu umuz gibi, ceza kanunu tasar s nda bu ifade
“bili im sistemine hukuka ayk r olarak girilmesi veya orada kal nmas ” eklindeydi.
Yani tasar da söz konusu suç seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmekteydi.
Kanun koyucunun yapm

oldu u bu de i iklikle, elde olmayan nedenlerle veya

istemeden, hatal olarak bir bili im sistemine girme durumunu göz önüne alarak,
yetkisiz eri imi suç saymam

olmas ihtimal dahilinde olsa da bu düzenleme suçun

uygulanabilirli ini büyük ölçüde azaltmaktad r.
5.2.1.5. Hukuka Ayk"r"l"k Unsuru
Ceza kanunlar nda düzenlenen bütün suçlarda genel olarak hukuka ayk r l k
unsurunun bulundu u ittifakla kabul edilen bir husus olmas na ra men, baz
maddelerde ayr ca hukuka ayk r l

n belirtilmesi durumuna ö retide “hukuka özel

ayk r l k” denmektedir258. Bu ekilde özel olarak hukuka ayk r l

n vurguland

suçlar ile di er suçlar aras nda esas ve nitelik bak m ndan bir fark yoktur. Ancak
yaz nda, hukuka özel ayk r l k hallerinde hakimin hukuka ayk r l

252

Karagülmez, 2005:170.
Failin harekete geçmesiyle son bulmayarak, icras bir süre uzayan suç.
254
Do an, 2005:295.
255
Dülger, 2004:218.
256
243’üncü maddenin gerekçesinden; www.tbmm.gov.tr
257
Karagülmez, 2005:170.
258
)çel ve ark.,2000:108-111; Artuk ve ark., 2002:470 vd.; Akbulut, 1999:110.
253
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n varl

n

aramakla yetinmeyece ini, ayr ca failin bu özel ayk r l

bilip bilmedi ini ve bu

ekilde hareket etmeyi isteyip istemedi ini ara t rmas gerekece i belirtilmektedir259.
243’üncü maddede, bir bili im sitemine k smen veya tamamen hukuka ayk r
olarak girilmesinin ve orada kal nmas n n suç te kil edece i düzenlenmi tir. Madde
metninden bu suçun meydana gelebilmesi için hukuka özel ayk r l k durumunun
gerçekle mesi gerekece i dü ünülse de, bir bili im sistemine girebilecek kadar
teknik bilgiye sahip olan bir ki inin, yapm oldu u eylemin hukuka ayk r oldu unu
bilmedi i dü ünülemeyece inden, yukar da belirtilen hususlar n bu suç için geçerli
olmayaca

dü üncesindeyiz.

Kanunun hükmünü icra, bir hakk n icras , me ru müdafaa, görevin ifas ya da
ma durun r zas

eklinde hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmas durumlar nda,

bili im sistemine girilse ve orada kalmaya devam edilse yani suçun unsurlar sübut
etmi olsa bile suç gerçekle mi kabul edilmeyecektir. Örne in bili im sistemi
üzerinde hak sahibi olan ki ilerin izniyle sistemin test edilmesi veya korunmas na
yönelik eri imler bu suçu olu turmayacakt r260.
Bunun yan nda CMK m.134’de düzenlenen “Bilgisayarlarda, Bilgisayar
Programlar nda ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El koyma”, m.135’de
düzenlenen “)leti imin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Al nmas ” ve m.l40’da
düzenlenen “Teknik Araçlarla )zleme” koruma tedbirlerinin uygulanmas halinde,
kanun hükmünün icras hukuka uygunluk sebebi nedeniyle, bu suç olu mayacakt r261.
5.2.1.6. Suçun Manevi Unsuru
Bili im sistemine girme ve orada kalmaya devam etme suçunun manevi
unsuru kastt r. Ayr ca maddede düzenlenen bu suç için özel kast262 aranmamaktad r.
Failin genel suç i leme kast n n bulunmas yeterlidir. Yani fail bilerek ve isteyerek
bili im sistemine girmeli ve orada kalmaya devam etmelidir.

259

)çel, 2001:8
)çel, 2001:8.
261
Do an, 2005297.
262
Failin belirli bir amaç için hareket etmesine “özel kast” denir. Örne in, h rs zl k suçunun
olu abilmesi için failin ba kas na ait bir mal bulundu u yerden alma iradesi yetmez, ayr ca o maldan
faydalanmak amac ile almas gerekir.
260
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Bu suç ve a a da say lan di er suçlar n sadece kasten i lenebilir ekilde
düzenlenmi olmas Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesi’yle de uyumludur.
Her iki TCK’da, bir suçun taksirle i lenebiliyor olmas istisnai bir durumdur
ve cezaland r labilme bak m ndan kanuni aç kl k gerektirir263. Bu madde metninde
taksirle bir bili im sistemine hukuka ayk r olarak girmenin suç olarak kabul
edilece ine dair bir hüküm bulunmamas nedeniyle, failin taksirle yani tedbirsizlik
veya dikkatsizlik sonucu bir bili im sistemine hukuka ayk r olarak girmesi suç
olarak kabul edilemez. Ancak, an lan maddenin 3’üncü f kras nda sözü edilen suç
konusunda verilerin yok olmas veya de i mesinde taksir konusu tart mal d r264.
5.2.1.7. Suçun Nitelikli Halleri
5.2.1.7.1. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Hal
243’üncü maddenin ikinci f kras nda yasad
orada kalma suçu, bedeli kar l

bili im sistemine girme ve

yararlan labilen sistemler hakk nda i lenmesi hali,

daha az ceza verilmesini gerektiren bir durum olarak düzenlemi tir.
Madde metninden ve gerekçesinden bedeli kar l

yararlanma kavram yla

tam olarak neyin kastedildi i anla lmamaktad r. Bir görü e göre, bu kavramdan
anla labilecek dört durum bulunmaktad r: 1- )nternet üzerinden ücret kar l
hizmet veren web siteleri, 2- )nternet kafe gibi yerlerde oldu u üzere belli bir bedel
kar l

bili im sisteminin kiralanmas , 3- bir kurulu taraf ndan belli bir sistemin

bedel kar l

sunulmas , 4- belli bir süre )nternet servisinin sa lanmas olarak ifade

edilmi tir265.
Söz konusu kavrama, paral hizmet veren web sitelerinin dahil oldu u
konusunda bir üphe olmamakla birlikte, di er konular tart mal d r.
5.2.1.7.2. Cezan"n A#"rlaIt"r"lmas"n" Gerektiren Sebep
Hukuka ayk r olarak bir bili im sistemine girme ve orada kalma fiili
nedeniyle sistemin içerdi i verilerin yok olmas veya de i mesi durumunda, kanun
263

YTCK m.22 “Taksirle i lenen fiiller, kanunun aç kca beliritti i durumlarda cezaland r l r.”
Karagülmez, 2005:173.; Erda , 2004.
265
Dülger, 2004:226.
264
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koyucu bu durumu an lan suç bak m ndan cezan n a rla t r lmas n gerektiren bir
sebep olarak düzenlemi tir (YTCK m.243/3).
Bili im sistemine hukuka ayk r olarak giren failin, bili im sistemindeki
verilerin bozulmas ya da de i mesinden dolay sorumlu tutulabilmesi için, en
az ndan taksirle bu de i im veya zarara sebebiyet vermesi gerekecektir. Bunun
nedeni, kanunun gerekçesinde de belirtildi i üzere failin verileri yok etmek veya
de i tirmek kast yla hareket etmemesi gerekir. E er failin, verileri yok etmek veya
de i tirmek kast yla hareket etmi se bu maddeden de il, YTCK m.244’de
düzenlenen sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, veya de i tirme suçundan
dolay cezaland r lmas gerekecektir.
5.2.1.8. Yapt"r"m
Suçun basit ekli için öngörülen yapt r m, bir y la kadar hapis ya da para
cezas d r. Burada hakim ula t

sonuca göre faile ya hapis ya da para cezas 266

verecektir. Kanunun aç k hükmü uyar nca hapis ve para cezas

bir arada

verilemeyecektir. Bu düzenleme ile hakime takdir yetkisi tan nm t r. Ayr ca
YTCK’n n 49’uncu maddesinin 1’nci f kras na göre, sürekli hapis cezas kanunda
aksi belirtilmeyen durumlarda bir aydan az yirmi y ldan fazla olamaz. Bu sebeple,
243’üncü maddenin 1’nci f kras ndaki hapis cezas n n alt s n r
ba lamaktad r. Suçun, bedeli kar l

bir aydan

yararlan labilen sistemler hakk nda i lenmesi

halinde ise yapt r m yar oran nda indirilecektir. Yasad

eri im nedeniyle sistemin

içerdi i veriler yok olur veya de i irse yapt r m, alt aydan iki y la kadar hapis
cezas d r.
266

YTCK madde 52 “Adli Para Cezas ”
“(1) Adli para cezas , be günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz
günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün say s n n, bir gün kar l olarak takdir edilen miktar
ile çarp lmas suretiyle hesaplanan mebla n hükümlü taraf ndan Devlet Hazinesine ödenmesinden
ibarettir.
(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Liras olan bir gün kar l adli para cezas n n miktar , ki inin
ekonomik ve di er ahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.
(3) Kararda, adli para cezas n n belirlenmesinde esas al nan tam gün say s ile bir gün kar l olarak
takdir edilen miktar ayr ayr gösterilir.
(4) Hakim, ekonomik ve ahsi hallerini göz önünde bulundurarak, ki iye adli para cezas n ödemesi
için hükmün kesinle me tarihinden itibaren bir y ldan fazla olmamak üzere mehil verebilece i gibi, bu
cezan n belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki y l geçemez ve taksit
miktar dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zaman nda ödenmemesi halinde geri kalan
k sm n tamam n n tahsil edilece i ve ödenmeyen adli para cezas n n hapse çevrilece i belirtilir.”
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5.2.2. Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya De#iItirme Suçlar"
(YTCK m.244)
5.2.2.1. Genel Olarak
YTCK’n n 244’üncü maddesinin 1’nci f kras nda, “Bir bili im sisteminin
i leyi ini engelleyen veya bozan ki i, bir y ldan be y la kadar hapis cezas ile
cezaland r l r.”; 2’nci f kras nda ise “Bir bili im sistemindeki verileri bozan, yok
eden, de i tiren veya eri ilmez k lan, sisteme veri yerle tiren, var olan verileri ba ka
bir yere gönderen ki i, alt aydan üç y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r.”
denmektedir.
765 say l TCK’n n 525/b-1 ve 525/b-2 maddelerinde düzenlenen suçlar n, bir
k s m farkl l klarla birlikte YTCK’n n 244’üncü maddesinde düzenlendi ini
görmekteyiz.
Ayn

zamanda, düzenlenen bu suç ile Avrupa Konseyi Siber Suç

Sözle mesi’nin 4’üncü maddesinde öngörülen “verilere müdahale” ve 5’inci
maddesinde öngörülen “sisteme müdahale” düzenlemeleri ile paralellik kurulmaya
çal lm t r.
Bu düzenleme ile kanun koyucu bili im sisteminin i leyi inin engellenmesini,
bozulmas n cezaland rmak istemi tir. Maddenin gerekçesinde de, bu maddeyle
bili im sistemine yönelik

zrar eylemlerinin ayr

bir suç haline getirildi i

belirtilmektedir267.
Ayr ca söz konusu düzenlemede, 765 say l TCK’da yer alan düzenlemeden
farkl olarak “zarar verme” ifadesine yer verilmeyerek, bili im sisteminin donan m
k sm na zarar vermek
268

b rak lm t r

amac yla

yap lan

eylemler,

bu maddenin d nda

.

267

Karagülmez, (2005:186)’e göre kar la t rmal hukukta, bu tip eylemler genel olarak bili im
sistemlerine i lenen nas- zrar suçlar olarak düzenlenmi tir. Örnek olarak, Fransa Ceza Kanunun m.
323.1, 323.2, Almanya Ceza Kanunu m.303a gösterebilir.
268
Dülger, 2004:230; Kar görü için bkz: De irmenci, 2002:154; Özel, 2001:860-865; Yaz c o lu,
2004:179.
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5.2.2.2. Korunan Hukuki Yarar
Bu madde ile koruma alt na al nan ey, madde gerekçesinde de belirtildi i
gibi bili im siteminin di er bir ifadeyle bilgisayar n fiziki varl

ve sistemin

i lemesini sa layan bütün di er unsurlard r. Esasen burada hem bili im sisteminin,
hem de bu sistem içerisinde yer alan veriler veya di er unsurlar n zarar görmemesi
amaçlanmaktad r.
5.2.2.3. Fail ve Ma#dur
Kanun maddesinde fail aç s ndan herhangi bir özellik belirtilmedi inden bu
suçun faili herkes olabilir.
Bu suçun failinin tespiti için, suç olarak kabul edilen fiil, bili im sistemine
yönelik ise sistemin kendisinin, bili im sisteminin içerdi i verilere yönelik ise bu
verilerin, hem bili im sistemine hem de verilere yönelik ise her ikisinin mülkiyet,
kullan m ve tasarruf haklar n n kime ait oldu u ve zarar kimin meydana getirdi i
aç kça belirlenmelidir269.
Bu suç ma dur aç s ndan da bir özellik ta mad

ndan, herkes an lan suçun

ma duru olabilir. Yine bu suçun ma duru olmak için bili im sisteminin ya da zarara
u rayan verilerin maliki ya da zilyeti olunmas gerekmemektedir. Bili im sistemine
ve/veya verilerde olu turulan yaz l m, ekonomik bilgiler, bilimsel çal malar gibi
de erlere ula lmas nda ve kullan lmas nda ç kar ve bu veriler üzerinde tasarruf
yetkisi bulunan ki i bu suçun ma duru olacakt r.
5.2.2.4. Suçun Maddi Unsuru
Kanuni sonucun birden fazla hareketle meydana geldi i suçlara seçimlik
hareketli suçlar denilmektedir. Seçimlik hareketli suçlarda, kanunda belirtilen
hareketlerin sadece birinin yap lmas ile suç meydana gelmektedir.
YTCK’n n 244’üncü maddesinde düzenlenen suç tipi de seçimlik hareketli
suçlard r. Bu sebeple a a da say lan eylemlerden herhangi bir tanesinin i lenmesi
suçun tamamlanmas için yeterlidir.

269

Dülger, 2004:232.
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Söz konusu maddenin 1’inci f kras nda “bili im sisteminin i leyi ini
engelleme” veya “bozma”, 2’nci f kras nda ise “sisteme hukuka ayk r biçimde veri
sokma” veya “var olanlar ba ka bir yere gönderme”, “sistemdeki verileri yok etme”
veya “bozma”, “de i tirme” veya “eri ilmez k lma” eylemlerini suç olarak
düzenlemektedir.
244’üncü maddenin ilk iki f kras nda iki ayr suç düzenlenmi tir. Bu suçlar
birbirinden ay ran nokta suçlar n konusudur. )lk f krada düzenlenen suçun konusu
bili im sisteminin bütün olarak kendisidir. )kinci f krada yer alan suçun konusu ise
bili im sistemini olu turan verilerdir. Bu nedenle ilk f krada yer alan suçun cezas ,
ikinci f krada yer alan suça oranla daha a rd r.
Birinci f kra, bili im sitemlerinin kendisine yönelik olarak i lenen bozma
veya engelleme eklindeki zrar fiillerini özel bir suç haline getirmektedir. Bozmak,
sistemin gere i gibi yani programlanm

oldu u gibi çal mamas na neden olmak,

engellemek ise sistemin uygun i leyi ine mani olmak anlam na gelmektedir. Bili im
sisteminin i leyi ini bozmak veya engellemek, çe itli müdahalelerle sa lanabilir.
Örne in bili im sisteminin çal mas n sa layan bilgisayara virüs göndermek hatta
bir al c ya kasten sistemin ileti im i levlerini engellemek üzere çok büyük miktarda
elektronik posta göndermek de bu suçu olu turacakt r270.
)kinci f krada ise bili im sistemindeki verilerin bozulmas , yok edilmesi,
de i tirilmesi veya eri ilmez k l nmas ile sisteme veri sokulmas , verilerin yok
edilmesi, bozulmas , eri ilmez k l nmas veya de i tirilmesi suç haline getirilmi tir.
Bu suçun seçimlik hareketleri unlard r;
“Verilerin bozulmas ”, verilerin i levlerini yapamaz hale getirilmesi anlam na
gelir. Bu durumda veriler, varl klar n

korumakla birlikte i e yaramaz hale

getirilmektedir.
“Verilerin yok edilmesi”, zaten soyut varl klar olan verilerin silinmesi
anlam na gelir.

270

Do an, 2005:302.

145

“Verilerin de i tirilmesi”yle, bir veri ya da veri grubu yerine ba ka verilerin
konulmas kastedilmektedir. Bu birkaç veriden olu an bir bilgi notu ya da resmin
de i tirilmesi eklinde olabilece i gibi verilerden olu an örne in bir uygulama
yaz l m n n de i tirilmesi eklinde de olabilir.
“Verileri eri ilmez k lmak”, sistem kullan c s n n istedi i zaman verilere
ula mas n n engellenmesi anlam na gelir.
“Sisteme veri yerle tirmek”, fail taraf ndan sisteme d ar dan ve sistemin
sahibinin ya da kullan c s n n izni olmadan daha önce bulunmayan verileri sisteme
girmek anlam na gelir.
“Sistemde var olan verileri ba ka bir yere göndermek”, ise sistemin içerisinde
yer alan verilerin yerini de i tirmek ya da veri ta ma arac na aktar lmas ,
kaydedilmesi veya kopyalanmas anlam na gelir.
Bu suçun meydana gelmesine sebep olan fiillerin incelenmesi sonucunda
ortaya ç kan sonuç kanun koyucunun kanunda bo luk ortaya ç kmas na engel olmak
için suçun maddi unsurunu geni tuttu udur. Kanun koyucunun bu tip bir düzenleme
yapmas ilk ba ta do ru gibi gözükse de uygulamada suçun olu mas na sebep olan
fiillerin maddede belirtilen hareketlerden hangisi ya da hangileri ile gerçekle tirildi i
konusunda kar kl k ya anabilecektir271. Bunun nedeni suçun meydana gelmesine
sebep olarak say lan fiillerin, bir suçun olu mas s ras nda genellikle bir arada
bulunabilece i ve birbirinden ayr lmas n n zor olabilece idir. Bunu bir örnekle
somutla t rmak gerekirse, verilerin yok olmas na sebep olan bir fiil, ayn zamanda
verilerin bozulmas na ve de i mesine de sebep olabilecektir. Böyle bir durumda
eylemin bu seçimlik hareketlerden hangisini meydana getirdi inin tespiti, teknik
bilgiye yeterince sahip olmayan uygulamac bak m ndan zor olacakt r. Her ne kadar
uygulamac
yeknesakl

bilirki i

incelemesinden

faydalanacak

olsa

dahi

uygulamada

n sa lanmas bak m ndan Yarg tay’a büyük yük dü mektedir272.

244’üncü maddenin 4’üncü f kras nda “Yukar daki f kralarda tan mlanan
fiillerin i lenmesi suretiyle ki inin kendisinin veya ba kas n n yarar na haks z bir

271

Yaz c o lu, 1997:263.
Do an, 2005:303.

272
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ç kar sa lamas n n ba ka bir suç olu turmamas halinde, iki y ldan alt y la kadar
hapis ve be bin güne kadar adli para cezas na hükmolunur.” kural yla, 1 ve 2’nci
f kralarda tan mlanan fiillerin i lenmesi nedeniyle ki inin kendisine veya ba kas na
yarar sa lamas , ceza yapt r m alt na al nm t r.
Maddeyi bir örnekle netle tirmek gerekirse, fail, bir bili im sistemine bir
virüs, bilgisayar solucan , truva at gibi bilgisayar sistemi için zararl programlar
göndermek suretiyle sistemin içinde yer alan verilere zarar verirse ikinci f krada yer
alan suçu, ayn virüs ile sistemin tamam n n i leyi ini engeller veya bozarsa birinci
f krada yer alan suçu i lemi olacakt r. Bu ki i söz konusu eylemi ile virüs koruma
programlar üreten bir firman n ürün sat lar n art rmay amaçl yorsa ve bu amac na
da

ula rsa

yani

haks z

ç kar

sa larsa

dördüncü

f kra

hükmünden

cezaland r lacakt r273.
244’üncü maddenin 4’üncü f kras n n uygulanabilmesi için f kra kapsam nda
yer alan eylemin “ba ka bir suç olu turmamas ” ön ko ulunuda gerçekle tirmesi
gerekmektedir. Yine bir örnekle274 durumu aç klamak gerekirse, san k (S) taraf ndan
sahtekarl k amac yla kurulan web sitesinden, bir bankan n web sitesinden
gönderiliyormu

gibi

(M)’ye

banka

hesab

ile

ki isel

bilgilerinin

güncelle tirilmesinin gönderilmesi bir e-posta ile istenmektedir. Söz konusu e-posta
ayn zamanda bili im sistemine zarar verici unsurlar da içinde bar nd rmaktad r.
Sonuç olarak (M) hileli verilerle doland r lm

ve (S) bu durumdan haks z ç kar

sa lam t r.
(S)’nin fiili kendisine haks z ç kar sa lamak amac yla, (M)’nin bili im
sistemine haks z olarak veri yerle tirmek ve buna ba l

olarak da (M)’yi

doland rmaktad r. Söz konusu fiil e er (M)’nin bili im sisteminin i leyi ini
engellemi veya bozmu sa 244/1’e göre; engellememi veya bozmam sa 244/2’ye
göre suç olu acakt r. 2’nci f kradaki suçun olu tu unu kabul edersek ve (S)’nin
amac n n haks z ç kar sa lamak oldu una göre, 244’üncü maddenin 4’üncü f kras
gündeme gelmektedir. Ancak yukar da da belirtmi oldu umuz gibi an lan f kran n
uygulanabilmesi için fiilin 244’üncü madde d nda ba ka bir suç olu turmamas
273
274

Do an, 2005:304.
Karagülmez, 2005:194.
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gerekir. Olayda (S)’nin fiili, ayn zamanda YTCK’n n 158’inci maddesinin 1’nci
f kras n n (f) bendindeki bili im sistemlerinin araç olarak kullan lmas suretiyle
doland r c l a da girmesi sebebiyle 244/4 uygulanamayacakt r. Ayr ca 244/2’de
158/1-f’le beraber uygulanmayacakt r. Bunun nedeni ise YTCK’n n “Fikri )çtima”
kenar ba l kl 44’üncü maddesindeki “) ledi i bir fiil ile birden fazla farkl suçun
olu mas na sebebiyet veren ki i, bunlardan en a r cezay gerektiren suçtan dolay
cezaland r l r.” hükmüdür. Olay m zda 158/1-f’deki suçun cezas n n daha a r olmas
sebebiyle, fail bu suçtan dolay cezaland r lacakt r.
5.2.2.5. Hukuka Ayk"r"l"k Unsuru
)lk f krada hüküm alt na al nan bili im sisteminin i leyi ini bozma, engelleme
suçu bak m ndan hukuka uygunluk sebebi olarak dü ünülebilecek ilk durum “Kanun
Hükmünün )cras ”d r. Yine ilk iki f krada düzenlenen suçlar için ma durun r zas da
hukuka uygunluk sebebi olu turacakt r. Ayr ca an lan maddenin 4’üncü f kras nda
ise failin hileli davran larla ma durun r zas n elde etmi olmas hali d nda,
ma durun r zas hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilebilir. Bunun nedeni,
doland r c l k suçunda da ma durun r zas n n olmas ancak bu r za ma durun
iradesinin sakatlanmas

sonucunda al nd

ndan eylemi hukuka uygun hale

getirmemesidir.
5.2.2.6. Manevi Unsur
244’üncü maddenin 1 ve 2’nci f kralar nda yer verilen suçlar n manevi
unsuru bilerek ve isteyerek genel suç i leme kast d r. Ancak sadece bilme, suç i leme
kast n n olu tu u anlam na gelmemekte, ayr ca failin eyleminin sonuçlar n istemesi,
suç i leme kast n n varl
244’üncü

için gerekli görülmektedir.

maddenin

4’üncü

f kras nda

düzenlenen

suçun

meydana

gelebilmesi için ki inin “kendisinin veya ba kas n n yarar na haks z ç kar sa lamak”
amac yla i lenmesi gerekti inden, burada özel kast söz konusudur275.

275

Aksi görü için Do an, 2005:304.
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5.2.2.7.Suçun Nitelikli Halleri
5.2.2.7.1. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Hal
Hem eski hem de yeni kanunda bu suç tipi için herhangi bir hafifletici sebep
düzenlenmemi tir.
5.2.2.7.2. Cezan"n A#"rlaIt"r"lmas"n" Gerektiren Nitelikli Hal
Maddenin üçüncü f kras nda sistemi bozmaya yönelik bu fiillerin banka veya
kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kurulu una ait bili im sistemi üzerinde
i lenmesi hali a rla t r c neden olarak düzenlenmi tir. Buna göre söz konusu
a rla t r c durumun gerçekle mesi durumunda faile verilecek ceza yar oran nda
art r lacakt r
5.2.2.8. Yapt"r"m
Maddeye

göre,

bili im

sisteminin

i leyi inin

engellenmesinin

veya

bozulmas n n cezas bir y ldan be y la kadar hapis cezas d r. Bili im sistemindeki
verileri bozman n, yok etmenin, de i tirmenin veya eri ilmez k lman n, sisteme veri
yerle tirmenin, var olan verileri ba ka bir yere göndermenin cezas ise alt aydan üç
y la kadar hapis cezas d r.
Bu fiiller neticesinde ki inin kendisi veya bir ba kas na haks z kazanç
sa lamas n n cezas ise iki y ldan alt y la kadar hapis ve be bin güne kadar adlî para
cezas d r.
5.2.3. Banka ve Kredi Kartlar"n"n Kötüye Kullan"lmas" Suçlar" (m.245)
5.2.3.1. Genel Olarak
)nsanlar n çe itli sebeplerden dolay ödeme arac olarak nakit ödeme araçlar
yerine banka ve kredi kartlar n kullanmaya ba lamalar nedeniyle bu kartlar n
kullan m toplumda gittikçe artmaktad r.
Banka ve kredi kart yla ilgili suçlar276, )nternet kullan m n n da toplumda
oldukça yayg nla mas yla beraber büyük bir art
276

göstermi tir. Avrupa’da 2002

Bu suçlar e-doland r c l k (e-fraud) olarakda adland r lmaktad r.
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y l nda kredi kart doland r c l

4 milyar dolara ula m t r. FBI, bilgisayar

korsanlar n n e-ticaret sitelerinden bir milyondan fazla kredi kart numaras n
çald klar n

belirtmektedir. Bu geli meler sonucunda )nternet kullan c lar n n

ço unlu u, )nternet’ten yap lan al veri i güvenli bulmamaktad r. Buna örnek olarak
Avrupa’da yap lan bir ara t rman n sonucu verilebilir. Bu ara t rmaya göre
Avrupa’da )nternet kullan c lar n n yar s na yak n hem )nternet’teki sat c lara hem
de kredi kart bilgilerini )nternete vermeyi güvenli bulmamaktad rlar277.
Kanun koyucular yukar da belirtilen durumu yani )nternet kullan c lar n n
güvensizli ini ortadan kald rmak ve e-ticaret’in güvenli ini sa lamak amac yla bu
alanda düzenlemeler yapm lard r.
Türkiye’de bu konudaki ilk düzenlemeye ETCK’n n 525/b-2278 maddesinde
yer verilmi tir. An lan madde münhas r olarak banka ve kredi kart n n kötüye
kullan lmas n düzenlememekte olsa da, ülkemizde banka ve kredi kart n n kötüye
kullan lmas yla279 ilgili suçlardan dolay mahkemelerde bir çok dava aç lmas ve
YCGK’n n bu konuya aç kl k getiren bir karar280 vermesi sonucunda banka ve kredi

277

Karagülmez, 2005:195:Philippsohn and Thomas’dan, 2003:7-9.
Madde 525/b-2 “Bilgileri otomatik i leme tabi tutmu bir sistemi kullanarak veya ba kas lehine
hukuka ayk r yarar sa layan kimseye bir y ldan be y la kadar hapis ve iki milyondan liradan
yirmimilyon liraya kadar a r para cezas verilir.”
279
De irmenci, (2003:509)’e göre Emniyet Genel Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Ba kanl n n yapt ara t rmaya göre, kredi ve banka kartlar ile ili kili hukuka
ayk r eylemler 9 grupta toplanabilir. Bunlar;
1)Kay p, Çal nt Kart Kullan m ,
2)Müracaat üzerine banka veya kredi kartl sistem kurulu u taraf ndan ç kar lan kart hamilin eline
geçmeden, ele geçirilmesi ve kötüye kullan lmas ,
3)Banka veya kredi kartl sistem kurulu una sahte bir kimlikle ba vurup kredi kart al nmas ve kötüye
kullan lmas ,
4)) yerleriyle ortakla a olarak yap lan faaliyet sonucunda, bo plastik üzerine kabartma olarak bas lan
gerçek kredi kart numaralar ile al veri yap lm gibi gösterilmekte ve bu miktar n sonradan
bankadan tahsil edilmesi,
5)Kredi kartlar üzerinde yer alan kabartma numaralar n n kesilerek de i tirilmesi veya ütülenerek
yenisinin bas lmas ,
6)Çe itli yöntemlerle üretilen kart n arkas nda bulunan manyetik erit “encoder” denilen bir cihaz
yard m ile kodlanarak içine elektronik yollardan kart bilgilerinin yaz larak kullan ma sunulmas ,
7)Gerçek kart n manyetik eridinde bulunan bilgiler silinerek, ba ka kartlara ait bilgilerin kodlanmas ,
8)Kredi kart numaras kullan larak posta veya telefonla mal sipari lerinde, önceden ayarlanm bir
adrese mal tesliminin sa lanmas ,
9)Kart hamili ATM Cihazlar nda al veri yaparken kredi kart ve ifre bilgilerinin ele geçirilmesi ve
sonra bunlar n kötüye kullan lmas d r.
280
YCGK, K.t. 10.04.2001, E:2001/7630, K:2001/757, YKD., Haziran 2001, sf. 913-915.
278
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kart n n

kötüye

kullan lmas

ile

ilgili

eylemler

bu

madde

kapsam nda

de erlendirilmi tir.
Banka ve kredi kart n n kötüye kullan lmas

suçu, ETCK’n n genel

düzenlemesine mukabil YTCK’da ba ms z bir suç tipi olarak 245’inci281 maddede
düzenlenmi tir.
245’inci maddenin gerekçesinde, maddenin banka ve kredi kartlar n n haks z,
hukuka ayk r olarak kullan lmas üzerine bankalar n ve kart sahiplerinin zarara
sokulmas n n ve bu yolla ç kar sa lamas n n önlenmesi ve faillerin cezaland r lmas
amac yla böyle bir maddeye yer verildi i belirtilmi tir282.
5.2.3.2. Korunan Hukuki Yarar
245’inci maddenin gerekçesinde, bu suçun asl nda h rs zl k, doland r c l k,
güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlar ile korunmak istenen hukuki yarar n
an lan madde ile korunmak istenen hukuksal de erleri olu turdu u belirtilmektedir.
Bunlardan h rs zl k ve doland r c l k suçlar ile ki ilerin mal varl
kullanma suçu ile ki ilerin birbirine kar

, güveni kötüye

duydu u güven, son olarak sahtecilik

suçunda ise belgelere olan güven duygusu korunan hukuki de erdir283. Bunlar n yan
s ra, bankalar n bu hizmetleri arac l

yla yürüyen ticari hayat n ve bankac l k

sisteminin güvenirlili ini de korunan hukuki yararlar aras nda saymak mümkündür.

281

Madde 245 “Banka veya kredi kartlar n n kötüye kullan lmas ”
“(1) Ba kas na ait bir banka veya kredi kart n , her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde
bulunduran kimse, kart sahibinin veya kart n kendisine verilmesi gereken ki inin r zas olmaks z n
bunu kullanarak veya kulland rtarak kendisine veya ba kas na yarar sa larsa, üç y ldan alt y la kadar
hapis ve be bin güne kadar adli para cezas ile cezaland r l r.
(2) Ba kalar na ait banka hesaplar yla ili kilendirilerek sahte banka veya kredi kart üreten, satan,
devreden, sat n alan veya kabul eden ki i üç y ldan yedi y la kadar hapis ve onbin güne kadar adli para
cezas ile cezaland r l r.
(3) Sahte olu turulan veya üzerinde sahtecilik yap lan bir banka veya kredi kart n kullanmak suretiyle
kendisine veya ba kas na yarar sa layan ki i, fiil daha a r cezay gerektiren ba ka bir suç
olu turmad takdirde, dört y ldan sekiz y la kadar hapis ve be bin güne kadar adli para cezas ile
cezaland r l r.
(4) Birinci f krada yer alan suçun;
a) Haklar nda ayr l k karar verilmemi e lerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kay n h s mlar ndan birinin veya evlat edinen veya
evlatl n,
c) Ayn konutta beraber ya ayan karde lerden birinin,
Zarar na olarak i lenmesi halinde, ilgili akraba hakk nda cezaya hükmolunmaz.”
282
245’inci maddenin gerekçesinden.
283
Dülger, 2004:251; Kurt, 2005:178.
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5.2.3.3. Fail ve Ma#dur
Bu suçun faili herkes olabilir. Ancak bir kimsenin fail olarak addedilebilmesi
için ba kas na ait bir banka veya kredi kart n , her ne suretle olursa olsun ele geçiren
veya elinde bulunduran kimse olmas gerekmektedir. Bu sebeple, kendisine ait banka
veya kredi kart n kötüye kullanarak haks z ç kar elde eden ki i bu suçun faili olmaz,
olsa olsa güveni kötüye kullanma veya doland r c l k suçunun faili olabilir. Ayr ca
Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanununda kart sahiplerinin i leyebilece i Gerçe e
Ayk r

Beyan,

Sözle me

ve

Eki

Belgelerde

Sahtecilik

Suçu

(m.37)

düzenlenmektedir. Bu kanuna göre, “banka kart veya kredi kart n kaybetti i ya da
çald rd

yolunda gerçe e ayk r beyanda bulunarak kart bizzat kullanan veya

ba kas na kulland ran kart hamilleri ile bunlar bilerek kullananlar” bu kanun
kapsam nda cezaland r lacaklard r284.
Burada ma dur, kredi kart her ne ekilde olursa olsun elinden al nan veya
kendisine verilmesi gereken kart kendisine verilmeyip r zas hilaf na kullan lan
ki idir. Ayr ca banka ve kredi kart n piyasaya sunan ve bunun kar l

nda bireylere

kredi veren bankalar da ma dur konumunda olabilmektedir. Zaten madde
gerekçesinde de belirtildi i üzere bu maddenin düzenlenme amac banka ve kredi
sahiplerinin zararlar n n önüne geçilmesidir285.
5.2.3.4. Maddi Unsur
Bu madde ile düzenlenen banka veya kredi kartlar n n kötüye kullan lmas
suçunun maddi unsuru, ba kas na ait (veya sahte olu turulan veya üzerinde sahtecilik
yap lan) bir banka veya kredi kart n sahibinin ya da kendisine iadesi gereken ki inin
r zas olmaks z n menfaat sa lamak için kullanmak, kulland rtmak veya ba kalar na
ait banka hesaplar yla ili kilendirilerek sahte banka veya kredi kart üretmek, satmak,

284

BKKK MADDE 37- Gerçe e ayk r beyan, sözle me ve eki belgelerde sahtecilik
“Banka kart veya kredi kart n kaybetti i ya da çald rd yolunda gerçe e ayk r beyanda bulunarak
kart bizzat kullanan veya ba kas na kulland ran kart hamilleri ile bunlar bilerek kullananlar bir
y ldan üç y la kadar hapis ve ikibin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r l rlar.
Kredi kart veya üye i yeri sözle mesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözle me
imzalamak amac yla sahte belge ibraz edenler bir y ldan üç y la kadar hapis cezas na mahkûm
edilirler.”
285
Do an, 2005:309.
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devretmek, sat n almak ve kabul etmektir286. Yani maddede üç farkl suç tipi bir
arada düzenlenmi tir.
a) Gerçek Banka veya Kredi Kartlar"n"n Kötüye Kullan"lmas" (YTCK
m.245/1)
An lan maddenin birinci f kras na göre, yasal yollardan haz rlanm bir banka
veya kredi kart n n kötüye kullan lmas cezaland r lacakt r.
Bu suçun meydana gelebilmesi için öncelikle failin ba kas na ait bir banka
veya kredi kart n ele geçirmesi veya elinde bulundurmas gerekir. Fail, bu kart
çalm

veya bulmu olabilece i gibi yanl l kla kendisine ula t r lm

da olabilir.

Daha sonra fail taraf ndan, “ba kas na ait banka veya kredi kart n n, sahibinin r zas
olmaks z n kullan lmas ” veya “kulland r lmas ” ve “bunun neticesinde failin kendisi
veya ba kas lehine haks z yarar” sa lamas gerekmektedir. Sonuç olarak suçun
tamamlanabilmesi için, failin kart ele geçirmesi ve kullanmas yetmemekte ayr ca
haks z yarar sa lamas da gerekmektedir.
Örne in Yarg tay’ n vermi oldu u bir kararda “Özel hukuk tüzel ki isi olan
… Bank” taraf ndan düzenlenen kredi kartlar n n, adlar na düzenlenen ki ilere teslim
edilmeden, da t m n

üstlenen

irket eleman

san k taraf ndan ele geçirilip

kullan lmas eylemini

ETCK’n n 525/b-2 maddesine uygun bulmu tur287. Söz

konusu eylem art k YTCK’n n 245/1 maddesine göre cezaland r lacakt r.
b) Sahte banka veya kredi kart" üretmek, satmak, devretmek, sat"n
almak veya kabul etmek (YTCK m.245/2)
YTCK m.245/2’de düzenlenen “sahte banka veya kredi kart üretmek”,
“satmak”, “devretmek”, “sat n almak” veya “kabul etmek” suçlar nda, suçun
olu abilmesi için herhangi bir menfaat elde edilmi olma art aranmamaktad r. Bu
eylemler suçun olu abilmesi için tek ba lar na yeterlidir. YTCK yürürlü e girmeden
önce doktrinde sahte kart üretmek ve kullanmak eylemlerinin, özel evrakta sahtecilik
ve doland r c l k, suçlar n olu turaca , failin fikri içtima kural çerçevesinde daha

286
287

KURT, 2005:178.
6. CD.,26.04.1999, E:2418, K:2370.
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fazla ceza öngören doland r c l k suçundan dolay
edilmekteydi

288

cezaland r laca

kabul

.

Söz konusu maddede, suçun seçimlik hareketleri belirtilirken, bu hareketlerin
“ba kas na ait banka hesaplar ile ili kilendirilerek” gerçekle tirilmesinin suçun bir
unsuru oldu u ifade edilmi tir. Yani failin, sahte bir banka kredi kart üretmek,
satmak, devretmek, sat n almak veya kabul etmekten dolay cezaland r labilmesi için
bu hareketleri ba kas na ait banka hesaplar ile ili kilendirerek yapm

olmas

gereklidir. Bu nedenle ba kas na ait bir banka hesab ile ili kilendirilemedikten sonra
sahte kredi kart üretmek, satmak, devretmek, sat n almak veya kabul etmek bu suçu
olu turmayacakt r289.
c) Sahte oluIturulan veya üzerinde sahtecilik yap"lan banka veya kredi
kartlar"n"n kötüye kullan"lmas" (YTCK m.245/3)
YTCK’n n 245/3 maddesinde düzenlenen suçun konusu, bir kart n üzerinde
sahtecilik yap lmas veya bir kart n sahte olarak düzenlenmesidir.
Bu suçun olu abilmesi için de birden fazla hareketin meydana gelmesi
gerekmektedir. Bir ba ka ifadeyle, suçun tamamlanabilmesi için sahte olarak
düzenlenen veya üzerinde sahtecilik yap lan bir kart ele geçirmek ve bu kart
kullanarak haks z ç kar sa lamak gerekmektedir. Sahtecilik fiilini yapan ki i ile bu
kartlar kullanarak haks z ç kar sa layan ki ilerin ayn ki iler olmas zorunlu de ildir.
5.2.3.5. Hukuka ayk"r"l"k Unsuru
YTCK’n n 245’inci maddesinde düzenlenen banka ve kredi kartlar n n
kötüye kullan lmas suçunda hukuka ayk r l k unsuru, tarif edilen ba kas na ait banka
kart veya kredi kart n ele geçiren veya elinde bulunduran kimsenin kart sahibinin
r zas olmaks z n bu kart kullanmas ya da kulland rmas fiilleridir. Buradan ç kan
sonuca göre, ma durun r zas bu suç bak m ndan bir hukuka uygunluk sebebidir.
)kinci f kra bak m ndan ise bu durum geçerli de ildir. Çünkü bu f krada
suçun olu abilmesi için ortada sahte veya üzerinde sahtecilik yap lm

288
289

Bayraktar, 2000:201; Ekinci, 2002:101; De irmenci, 2003:608; Do an, 2005:311.
Do an, 2005:312.

154

bir kart n

olmas gerekmektedir. E er kart üzerinde sahtecilik yap lmas na kart sahibi r za
göstermi se, kart sahibi de i tirak hükümlerine göre bu suçtan sorumlu olacakt r.
Burada belirtilmesi gereken di er bir konuda 245/son maddesinde
düzenlenmi olan 245’inci maddenin 1’nci f kras için cezas zl k nedenidir.
Buna göre, bu suçun;
a)Haklar nda ayr l k karar verilmemi e lerden birinin,
b)Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kay n h s mlar ndan birinin veya
evlat edinen veya evlâtl

n,

c)Ayn konutta beraber ya ayan karde lerden birinin,
zarar na

olarak

i lenmesi

halinde,

ilgili

akraba

hakk nda

cezaya

hükmolunmayacakt r.
5.2.3.6. Manevi Unsur
YTCK’n n 245’inci maddesinde düzenlenen her iki suç bak m ndan genel
kast yeterlidir290. Her ne kadar ki inin kendisi veya ba kas na haks z yarar sa lamas
suçun tamamlanmas bak m ndan gerekli ise de failin mutlaka bu suçu “kendisi veya
bir ba kas na haks z yarar sa lama” özel kast ile i lemesi gerekmemektedir. Haks z
yarar sa lama, bu suçun maddi unsurunun netice k sm n te kil etmektedir291.
5.2.3.7.Yapt"r"m
Birinci f krada düzenlenen “ba kas na ait banka veya kredi kart yla hukuka
ayk r yarar sa lama” fiilinin cezas üç y ldan alt y la kadar hapis ve be bin güne
kadar adli para cezas olarak belirlenmi , ikinci f krada düzenlenen “Sahte banka
veya kredi kart üretmek, satmak, devretmek, sat n almak veya kabul etmek”
suçunun cezas , üç y ldan yedi y la kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezas
290

Aksi görü te olan Karagülmez, (2005:216)’e göre; 245/2 maddesindeki suçun failinde, ba kas na
ait kartla veya sahte olu turulan veya üzerinde sahtecilik yap lan kart kullanarak kendisine veya
ba kas na yarar sa lama kast bulunmal d r. Faildeki bu kast olarak nitelendirilmekte isede, failin
yarar sa lamak maksad d nda (örne in, zarar vermek veya kendisini ispatlamak gibi)bir kastla suç
i lemesi 245/2 maddesine girmemektedir. Bu nedenle, 245/2 maddesindeki suçta kendisine veya
ba kas na yarar sa lama özel kast aranmaktad r.
291
Do an, 2005:312.
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olarak tespit edilmi

ve son olarak üçüncü f krada düzenlenen, “suçun, sahte

olu turulan veya üzerinde sahtecilik yap lan bir banka veya kredi kart n kullanmak
suretiyle i lenmesi”, dört y ldan sekiz y la kadar hapis ve be bin güne kadar adli para
cezas olarak düzenlenmi tir.
5.2.4. Tüzel KiIiler Hakk"nda Güvenlik Tedbiri Uygulanmas" (YTCK m.246)
YTCK’n n 20/2 maddesiyle “Tüzel ki iler hakk nda ceza yapt r m
uygulanamaz. Ancak, suç dolay s yla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri
niteli indeki yapt r mlar sakl d r." eklinde bir düzenleme getirmi tir. YTCK’n n
60’ nc maddesinde ise tüzel ki iler hakk nda uygulanacak güvenlik tedbirleri
düzenlenmi tir. Bu maddeye göre;
“(1) Bir kamu kurumunun verdi i izne dayal olarak faaliyette bulunan özel
hukuk tüzel ki isinin organ veya temsilcilerinin i tirakiyle ve bu iznin verdi i
yetkinin kötüye kullan lmas suretiyle tüzel ki i yarar na i lenen kas tl suçlardan
mahkumiyet halinde, iznin iptaline karar verilir.
(2) Müsadere hükümleri, yarar na i lenen suçlarda özel hukuk tüzel ki ileri
hakk nda da uygulan r.
(3) Yukar daki f kra hükümlerinin uygulanmas n n i lenen fiile nazaran daha
a r

sonuçlar

ortaya

ç karabilece i

durumlarda,

hakim

bu

tedbirlere

hükmetmeyebilir.
(4) Bu madde hükümleri kanunun ayr ca belirtti i hallerde uygulan r.”
Bu düzenlemeye göre YTCK tüzel ki ilerin cezai sorumlulu unu kabul
etmemektedir. Sadece kanunda belirtilen hallerde haklar nda belirli güvenlik
tedbirlerinin uygulanabilece i hükme ba lanm t r. 246’nc 292 madde de bu
maddelerden bir tanesidir. Bu madde gere i Bili im Alan nda Suçlar ba l kl
bölümde yer alan suçlar n i lenmesi suretiyle yarar na haks z menfaat sa lanan tüzel
ki iler hakk nda güvenlik tedbirlerine hükmolunacakt r.

292

Madde 246: “Tüzel ki iler hakk nda güvenlik tedbiri uygulanmas ”
“Bu bölümde yer alan suçlar n i lenmesi suretiyle yarar na haks z menfaat sa lanan tüzel ki iler
hakk nda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.”
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Kar la t rmal hukukta ise, üç farkl sistemin var oldu unu söylemek gerekir.
Bunlardan birincisi cezai sorumlulu u kabul etmeyip idari yapt r mlar öngörenler
(Almanya, )talya, )sviçre, Portekiz), ikincisi, güvenlik tedbiri öngörenler ()spanya,
Avusturya, Polonya) ve üçüncüsü, tüzel ki ilerin cezai sorumlulu unu kabul eden
ülkelerdir (Fransa, Belçika, Hollanda, )ngiltere, Kanada)293.
Bu düzenleme kar s nda tüzel ki i vasf na haiz servis sa lama hizmeti sunan
irketlerin de güvenlik tedbiri uygulamas

eklinde sorumlulu unun önü aç lm

olacakt r. Ancak bunun için yukar da s ralanan ko ullar n sa lanm

olmas

gerekmektedir.
Yine Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle menin 12’nci maddesi de Kurumsal
Sorumlulu u kabul ederken bir tak m ko ullar n gerçekle mi olmas n aramaktad r.
Bunlardan en önemlisi an lan suçlar n tüzel ki ili in menfaatine i lenmi olmas d r.
Bu

art YTCK’da “haks z menfaat sa lanan tüzel ki iler” denmek suretiyle

vurgulanm t r. Ayr ca an lan Sözle mede suçun yönetici konumunda bulunan
ki ilerce i lenmi olmas , irketin yönetici konumunda bulunmayan çal anlar n n
suçu i lemesi durumunda ise irketin suçu i leyen çal an üzerinde denetim ve
gözetim yükümlülü ünün ihlal edilmi olmas art n da aramaktad r294.
5.2.5. YTCK’da Düzenlenen Di#er Siber Suç Tipleri
Yukar da incelenen YTCK’n n “Bili im Alan ndaki Suçlar Bölümü”nde yer
alan suçlar d nda yine ayn Kanunun çe itli maddelerinde siber suçlarla ilgili
düzenlemelere yer verilmi tir. Bu düzenlemeler a a da “Özel Hayata ve Hayat n
Gizli Alan na Kar
Sistemleri Arac l

Suçlar Bölümünde Düzenlenen Suç Tipleri” ve “Bili im

yla ) lenebilecek Di er Suç Tipleri” olarak iki ana ba l k alt nda

incelenecektir.

293
294

Kangal, 2003:25; Do an, 2005:315.
Do an, 2005:317.
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5.2.5.1. Özel Hayata ve Hayat"n Gizli Alan"na KarI" Suçlar Bölümünde
Düzenlenen Suç Tipleri
5.2.5.1.1. KiIisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (m.135)
5.2.5.1.1.1. Genel Olarak
YTCK’n n 135’inci maddesinin295 birinci f kras yla, hukuka ayk r olarak
ki isel verilerin kaydedilmesi eylemi; ikinci f kras yla da ki ilerin siyasi, felsefi veya
dini görü lerinin, rki kökenlerinin, sendikal ba lant lar n n, cinsel ya amlar n n ve
sa l k durumlar n n ki isel veri olarak kaydedilmesi eylemleri suç olarak hüküm
alt na al nm t r296.
An lan maddedeki suçlar, a rl kl olarak bilgisayar arac l

yla i lenebilir.

Bu durum maddenin gerekçesinde de belirtilmi tir. Söz konusu maddenin
gerekçesinde “Ça m zda ki iler ilgili kay tlar n bilgisayar ortamlar na geçirilip
muhafaza

edilmesi

ba vurulmaktad r;

uygulamas na

hastanelerde

bankalar n ve kredili al

baz

hastalara,

kurum
sigorta

ve

kurulu lar

irketlerinde

taraf ndan
sigortal lara,

veri yap lan ma azalar n mü terilerine ili kin kay tlar

böylece tutulmaktad r. Bu bilgilerin amaçlar d nda kullan lmas ndan dolay
hakk nda bilgi toplanan ki iler büyük zararlara u rayabilmektedirler. Bu bak mdan,
ki ilerle ilgili bilgilerin hukuka ayk r

olarak kayda al nmas

suç olarak

tan mlanm t r.” denmektedir.
Yine an lan maddenin gerekçesinde, “Söz konusu suç tan m nda ki isel
verilerin bilgisayar ortam nda veya ka t üzerinde kayda al nmas aras nda bir ayr m
gözetilmemi tir. Bu bak mdan, Avrupa Konseyi’nin üretti i belgelerden olan ve
Türkiye’nin de taraf 297 oldu u “Ki isel Nitelikteki Verilerin Otomatik ) leme Tabi

295

Madde 135 “Ki isel verilerin kaydedilmesi”
“(1) Hukuka ayk r olarak ki isel verileri kaydeden kimseye alt aydan üç y la kadar hapis cezas
verilir.
(2) Ki ilerin siyasi, felsefi veya dini görü lerine, rki kökenlerine; hukuka ayk r olarak ahlaki
e ilimlerine, cinsel ya amlar na, sa l k durumlar na veya sendikal ba lant lar na ili kin bilgileri
ki isel veri olarak kaydeden kimse, yukar daki f kra hükmüne göre cezaland r l r.”
296
Özel, 2001:865; De irmenci, 2002:156-157; Dülger, 2004:267.
297
Türkiye’nin de taraf oldu u bu sözle meye göre, sözle menin onaylanabilmesi için taraf
devletlerin Sözle mede belirtilen ilkelere uygun bir kanun (uygulama kanunu) kabul etmesi
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Tutulmas Kar s nda ;ah slar n Korunmas na Dair Sözle me”nin ilgili hükümlerine
geçerlilik tan nm t r” denilerek, bu konudaki Sözle meye gönderme yap lm t r.
5.2.5.1.1.2. Korunan Hukuki De#er
135’inci madde, YTCK’n n “özel hükümler” ba l kl ikinci kitab n n “ki ilere
kar

suçlar” ba l kl ikinci k sm n n “özel hayata ve hayat n gizli alan na kar

suçlar” ba l kl
bak ld

dokuzuncu bölümünde yer almaktad r. Yasan n sistemati ine

nda, bu suçla genel olarak ki ilerin özel hayat ve hayat n gizli alan , özel

olarak da ki isel verilerin korunmas amaçland

görülmektedir.

1982 Anayasas n n “Özel hayat n gizlili i ve korunmas ” ba l kl 20’nci
maddesindeki, “Herkes, özel hayat na ve aile hayat na sayg gösterilmesini isteme
hakk na sahiptir. Özel hayat n ve aile hayat n n gizlili ine dokunulamaz…” ifadeyle
hüküm alt na al nm t r.
1982 Anayasas n n 20’nci maddesiyle, bireylerin özel hayat korunmak
istemi tir. Bu ise her eyden önce özel hayat n gizlili inin korunmas yoluyla
sa lanabilir. YTCK’n n 135’inci maddesindeki düzenlemeyle de gerçek ki ilerin özel
hayat korunmaktad r.
5.2.5.1.1.3. Fail ve Ma#dur
Bu suç fail aç s ndan herhangi bir özellik ta mad

ndan, bu suçun faili

herkes olabilir. Ancak failin kamu görevlisi olmas durumunda bu suç için verilecek
ceza a rla acakt r. A a da bu konu daha detayl bir ekilde anlat lacakt r.
Bu suç ma dur aç s ndan da bir özellik göstermemektedir. Bu sebeple bu suç
aç s ndan ma dur herkes olabilir. Burada belirtilmesi gereken husus yasada bir ayr m
yap lmamas sebebiyle tüzel ki ilerin de ma dur olabilece idir.
5.2.5.1.1.4. Maddi Unsur
135’inci maddede suçun i lenme ekli ve alan s n rland r lmam t r. Bu suçla
her türlü ki isel verinin hukuka ayk r olarak kaydedilmesi fiili cezaland r lm t r.

gerekmektedir. Bu sebeple haz rlanan “Ki isel Verilerin Korunmas Hakk nda Kanun Tasar s ” bir
türlü yasalla amam t r.
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Ayr ca bu suçun en çok i lenebilece i yer bili im sistemleri olsa da sadece burada
i lenebilece ini söylemek do ru de ildir. Yani verilerin kaydedilmesi bir bili im
sistemine ya da veri ta ma arac na say sal kod halindeki dar anlamda verilerin
girilmesi eklinde olabilece i gibi ki isel bilgilerin bir dosya ka d na el yaz s ya da
daktilo ile geçirilmesi eklinde de olabilir298.
Söz konusu suç serbest hareketli bir suçtur. Yani verilerin kaydedilmesi
i leminin nas l yap ld

hususunun bu suçun gerçekle mesi için her hangi bir

özelli i yoktur. Ayr ca, bu suçta neticeye de önem verilmemi tir. Bir ba ka ifadeyle
verilerin kaydedilmesi fiili bu uçun olu abilmesi için yeterlidir. Yine kay t etme
fiilinin aleniyete dökülüp dökülmemesinin, bu fiille bir zarar n ortaya ç k p
ç kmamas n n suçun olu umunda bir önemi yoktur.
5.2.5.1.1.5. Hukuka Ayk"r"l"k Unsuru
Yasada, bu suçun olu abilmesi için fiilin hukuka ayk r olarak i lenmesi
gerekti i aç kça belirtildi inden, hukuka ayk r l k unsurunun özel olarak ara t r lmas
ve failin gerçekle tirdi i fiilin hukuka ayk r oldu unu bilmesi aranm t r.
Ki isel verilerin kaydedilmesi suçunda, ki inin r zas en temel hukuka
uygunluk nedenidir. R zan n varl

durumunda bu suç olu mayacakt r. Verileri

kaydeden ki inin, veri sahibi veya ilgilisince verilen bir izne dayanarak verileri
kaydetmesi veya kanunun kendisine verdi i bir yetkiye dayanarak böyle bir i lem
yapmas durumunda söz konusu suç olu mayacakt r.
Ma durun r zas na dayanan hukuka uygunluk sebebinde, ma durun r zas n n
fiilin gerçekle ti i anda var olmas gerekir. Bu r zan n z mni veya aç k olmas bir
önem te kil etmemektedir.
5.2.5.1.1.6. Suçun Manevi Unsuru
Bu suçun manevi unsuru bilerek ve isteyerek genel suç i leme kast d r.
Madde metninde fiilin hukuka ayk r olarak i lenmesinin vurgulanmas nedeniyle
failin kast n n, fiilin hukuka ayk r oldu unu da kapsamas gerekir299.
298
299

Dülger, 2004:271.
Karagülmez, 2005:230.
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Kanunda bu suç için failin bilerek ve isteyerek hareket etmesi arand

için

taksirle i lenemez.
5.2.5.1.1.7. Suçun Nitelikli Halleri
5.2.5.1.1.7.1. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Hal
Bu suç tipi için yasada herhangi bir hafifletici sebep düzenlenmemi tir.
5.2.5.1.1.7.2. Cezan"n A#"rlaIt"r"lmas"n" Gerektiren Nitelikli Hal
YTCK’n n 137’nci300 maddesinde özel hayata ve hayat n gizli alan na kar
suçlar bölümünde düzenlenen suçlar için failin s fat ndan dolay a rla t r c nedenler
öngörülmü tür.
Buna göre, an lan maddenin “a” bendinde ki isel verilerin kaydedilmesi
suçunun bir kamu görevlisi taraf ndan ve görevinin verdi i yetkinin kötüye
kullan lmas durumunda failin cezas artt r larak verilecektir.
Söz konusu maddenin “b” bendinde ise belirli bir meslek ve sanat n sa lad
kolayl ktan yararlanmak suretiyle bu suç gerçekle tirilirse failin cezas

yine

artt r larak verilecektir.
5.2.5.1.1.8.Yapt"r"m
Kanunda ki isel verilerin kaydedilmesi suçunu i leyen failler için öngörülen
ceza alt aydan üç y la kadar hapis cezas d r.

300

Madde 137 “Nitelikli haller”
“Yukar daki maddelerde tan mlanan suçlar n;
a) Kamu görevlisi taraf ndan ve görevinin verdi i yetki kötüye kullan lmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanat n sa lad kolayl ktan yararlanmak suretiyle,
) lenmesi halinde, verilecek ceza yar oran nda art r l r.”
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5.2.5.1.2. KiIisel Verileri Hukuka Ayk"r" Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu
(m.136)
5.2.5.1.2.1.Genel Olarak
YTCK’n n 136’nc maddesinde “Ki isel verileri, hukuka ayk r olarak bir
ba kas na veren, yayan veya ele geçiren ki i, bir y ldan dört y la kadar hapis cezas
ile cezaland r l r.” hükmüne yer verilmi tir.
Bu suç, en yayg n bir ekilde )nternet’te i lenmektedir. Kimlik h rs zl
olarak da adland r lan )nternet’teki ki isel verilerin ele geçirilmesi fiillerinde,
genellikle mü terilerin ismi, do um tarihi, sosyal güvenlik numaralar , kredi kart
bilgileri kendi bilgisi d nda ele geçirilmektedir. Daha sonra bu verilerle, haks z
kazanç elde etmek üzere, )nternet doland r c l

da olmak üzere pek çok suç

i lenmektedir. Ele geçirilen kredi kart bilgileri ise, ço unlukla mü teri hesaplar ndan
nakit para transferinde veya kart n sahte bir kopyas n n ç kart lmas nda
kullan lmaktad r301.
5.2.5.1.2.2. Korunan Hukuki Yarar
Bu suçla korunan hukuki yarar 135’inci maddede düzenlenen hukuki yararla
ayn d r.
5.2.5.1.2.3. Fail ve Ma#dur
Ki isel verilerin ele geçirilmesi suçunda da fail aç s ndan bir özellik
aranmad

ndan, bu suçun faili herkes olabilir.

Bu suçun ma duru da herkes olabilir. Ayr ca ma dur olmak için bili im
sistemine kaydedilen verilerin sahibi veya zilyedi olmas na da gerek yoktur. Ele
geçirilen verilerin bireyle ilgili olmas yeterlidir.

301

Karagülmez, 2005:233:Fedorek’ten, 2004:5.
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5.2.5.1.2.4. Suçun Maddi Unsuru
Bu suçla hukuka uygun olarak kaydedilen veya kaydedilmeyen ki isel
verileri hukuka ayk r olarak ba kas na verme, yayma, veya ele geçirme ba ms z bir
suç olarak düzenlenmi tir302.
Ki isel

verilerin

ba kas na verilmesi

fiilinde herhangi

bir

yöntem

belirlenmemi olmas sebebiyle, bu suç çok de i ik ekillerde i lenebilecektir. Bu
duruma örnek olarak, yaz l verilerin elden ya da posta (e-posta) yoluyla verilmesi
gösterilebilir.
Ki isel verilerin yay lmas fiili de bir çok ekilde gerçekle tirilebilir. Örne in
mektupla bir çok ki iye gönderilerek gerçekle tirilebilece i gibi, bir web sitesinde
yay nlanarak bu bilgileri eri ebilir k larak ya da forum odas nda aç klama yaparak
gerçekle tirilebilir303.
Ki isel verilerin ele geçirilmesi fiili siber alanda en s k kar la lan suç
tiplerindendir. Genellikle bili im ortam nda ki isel verilerin yetkisiz eri imle ele
geçirilmesi en yayg n ekilde görülen fiillerdir.
Maddenin gerekçesinde de ifade edildi i gibi ba kas na verilen, yay lan ya da
ele geçirilen verilerin hukuka uygun olarak kaydedilmi olup olmamas suçun
meydana gelebilmesinin ko ulu de ildir. Veriler nas l kaydedilmi olursa olsun
yukar da belirtilen fiillerin gerçekle mesiyle suç meydana gelmi olacakt r.
5.2.5.1.2.5. Hukuka Ayk"r"l"k Unsuru
Bu suçun cezaland r labilmesi içinde hukuka özel ayk r l

n gerçekle mesi

gerekmektedir. Yani failin hukuka ayk r olarak hareket etti inin ispatlanmas
laz md r.
Bu suç için de ma durun r zas

veya kanunla verilen bir yetkinin

kullan lmas , hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilecek, bu sebeple suç
olu mayacakt r.

302
303

Madde gerekçesinden.
Dülger, 2004:271.

163

5.2.5.1.2.6. Suçun Manevi Unsuru
Bu suç da kasten i lenebilen bir suçtur. An lan maddede fiilin hukuka ayk r
olarak i lenmesi gerekti i ifade edildi inden, failinin kast n n, fiilin hukuka ayk r
oldu unu da kapsamas gerekir304.
Kanunda bu suç için failin bilerek ve isteyerek hareket etmesi arand

için

taksirle i lenemez.
5.2.5.1.2.7. Suçun Nitelikli Halleri
5.2.5.1.2.7.1. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Hal
Bu suç tipi için yasada herhangi bir hafifletici sebep düzenlenmemi tir.
5.2.5.1.2.7.2.Cezan"n A#"rlaIt"r"lmas"n" Gerektiren Nitelikli Hal
YTCK’n n 137’nci maddesinde özel hayata ve hayat n gizli alan na kar
suçlar bölümünde düzenlenen suçlar için failin s fat ndan dolay a rla t r c nedenler
öngörülmü tür. Bu maddede düzenlenen durumlar n gerçekle mesi durumunda,
belirlenen ceza yar s oran nda artt r larak verilecektir.
5.2.5.1.3.Verilerin Yok Edilmemesi Suçu (m. 138)
5.2.5.1.3.1. Genel Olarak
Bu maddeyle305, hukuka uygun olarak kaydedilmi

ki isel verilerin

kanunlar n belirledi i sürelerin geçmi olmas na ra men yok edilmemesi, ba ms z
bir suç olarak tan mlanm t r.
5.2.5.1.3.2. Korunan Hukuki Yarar
Bu maddeyle korunan hukuki yarar gerçek ki inin özel hayat ve buna ba l
olarak ki isel verilerin korunmas d r.

304

)çel ve ark., 2000:8.
Madde 138 “Verileri yok etmeme”
“Kanunlar n belirledi i sürelerin geçmi olmas na kar n verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü
olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde alt aydan bir y la kadar hapis cezas verilir.”

305
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138’inci madde, sadece kamu taraf ndan tutulan ki isel verileri de il, hukuka
uygun olarak elinde ki isel veri bulunduran özel kurulu lar da kapsamaktad r. Bu
sebeple kamu ve özel kurulu lar kendilerinde mevcut olan ki isel verileri kanunlar n
belirledi i sürelere uygun olarak yok edeceklerdir.
Bu suçla korunan di er bir hukuki yarar ise kamu görevinin yerine getirilmesi
s ras nda disiplin olu turmak ve kamu yarar n n elde edilmesini sa lamakt r306.
5.2.5.1.3.3. Fail ve Ma#dur
Bu suçun faili, verileri yok etmekle görevlendirilen ki idir. Söz konusu görev
kanunlarla verilecektir. Her somut olayda kimlere nas l bir veri yok etme görevi
verildi i ara t r lacakt r.
Bu suçla korunan hukuki de er kamu idaresine duyulan güven duygusuysa,
suçun as l ma duru da kamudur.
Fakat ki isel verileri yok edilmeyen ve bundan zarar gören ah slar da davaya
müdahil olarak kat labilirler.
5.2.5.1.3.4. Suçun Maddi Unsuru
Bu suç, verileri yok etmekle sorumlu olan ki inin görevini yerine
getirmemesiyle

olu ur.

Verileri

yok

etmeme

suçu

ihmali

hareketle

gerçekle mektedir. Yok etme verinin tamamen bir daha geriye döndürülemeyecek
ekilde ortadan kald r lmas d r. K smen yok etmede, verinin kalan k sm veri niteli i
ta yorsa an lan maddedeki suç gerçekle ir ve buna göre ceza verilir.
5.2.5.1.3.5. Hukuka Ayk"r"l"k Unsuru
Bu suçun ma durunun kamu düzeni olmas hasebiyle, an lan suçtan zarar
gören ki inin r zas suçun hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemeyecektir.
Kanunda bu suç için herhangi bir hukuka uygunluk nedeni kabul edilmemi tir.

306

Dülger, 2004:283.
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5.2.5.1.3.6. Suçun Manevi Unsuru
Bu suçun manevi unsuru genel kast ile i lenmesidir. Yani fail, suçun kanuni
tan m ndaki unsurlar bilerek ve isteyerek gerçekle tirmi olmal d r. Bu sebeple
an lan suç taksirle i lenemez.
5.2.5.1.3.7. Yapt"r"m
Kanunda bu suçun cezas alt aydan bir y la kadar hapis cezas olarak
belirlenmi tir.
5.2.5.2. BiliIim Sistemleri Arac"l"#"yla Ilenebilecek Di#er Suç Tipleri
5.2.5.2.1. HaberleImenin Gizlili#ini hlal Suçu (m.132)
YTCK’n n

“haberle menin

gizlili ini

ihlal”

kenar

ba l kl

132’nci

maddesinde, “(1) Ki iler aras ndaki haberle menin gizlili ini ihlal eden kimse, alt
aydan iki y la kadar hapis veya adli para cezas ile cezaland r l r. Bu gizlilik ihlali
haberle me içeriklerinin kayd suretiyle gerçekle irse, bir y ldan üç y la kadar hapis
cezas na hükmolunur.
(2) Ki iler aras ndaki haberle me içeriklerini hukuka ayk r olarak if a eden
kimse, bir y ldan üç y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r.
(3) Kendisiyle yap lan haberle melerin içeri ini di er taraf n r zas
olmaks z n alenen if a eden ki i, alt aydan iki y la kadar hapis veya adli para cezas
ile cezaland r l r.
(4) Ki iler aras ndaki haberle melerin içeri inin bas n ve yay n yolu ile
yay nlanmas halinde, ceza yar oran nda art r l r.”hükmüne yer verilmi tir.
Bu suç YTCK’da düzenlenirken kanun koyucu ETCK’n n 195’inci
maddesinden farkl olarak (bu maddede posta ve telefon haberle mesinin gizlili i
koruma kapsam na al nm t r.) yaln zca “haberle me” kavram na yer vermi ancak
bunun hangi yollarla gerçekle ece inden bahsetmemesi nedeniyle her türlü
haberle menin bu maddenin koruma kapsam nda oldu unu söylemek yanl olmaz.
Bugün teknolojinin h zl

geli imiyle beraber bili im sistemlerinden

yararlanarak özellikle de )nternet vas tas yla e-posta, elektronik sohbet (chat),
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internet

üzerinden

telefon

görü mesi

gibi

sa lanmaktad r. ) te bilgisayar a lar arac l

çe itli

yöntemlerle

haberle me

yla yap lan bu yeni haberle me

yöntemleri YTCK’n n an lan maddesiyle koruma alt na al nmakta ve bu tür
haberle meyi ihlal edenler de cezaland r lmak istenmektedir. Ayr ca bu düzenleme
ile yukar da say lan yöntemlerle yap lan haberle menin ihlal edilmesi durumunda
ETCK’n n 195’inci maddesine göre cezaland r l p cezaland r lamayaca na ili kin
tart malarda sona erdirilmi tir307.
5.2.5.2.2. HaberleImenin Engellenmesi (m.124)
YTCK’n n

“haberle menin

engellenmesi”

kenar

ba l kl

124’üncü

maddesinde;
“(1) Ki iler aras ndaki haberle menin hukuka ayk r olarak engellenmesi
halinde, alt aydan iki y la kadar hapis veya adli para cezas na hükmolunur.
(2) Kamu kurumlar aras ndaki haberle meyi hukuka ayk r olarak engelleyen
ki i, bir y ldan be y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r.
(3) Her türlü bas n ve yay n organ n n yay n n n hukuka ayk r bir ekilde
engellenmesi halinde, ikinci f kra hükmüne göre cezaland r l r.” hükümlerine yer
verilmi tir.
Yukar da haberle menin gizlili ini ihlal suçuna ili kin aç klamalar yap l rken
de belirtildi i gibi günümüzde haberle me büyük bir ço unlukla e-posta ve
)nternet’te sohbet arac l

yla yap lmaktad r. Bu yöntemlerle haberle menin

yayg nla mas n n nedeni ucuz ve h zl olmas d r.
YTCK’n n 124’üncü maddesinde de yaln zca haberle me denmesi ve
haberle me

araçlar n n

belirtilmemesi

nedeniyle

haberle me

hangi

araçla

gerçekle tirilirse gerçekle tirilsin bunun engellenmesi suç olarak kabul edilmi tir.

307

Dülger, 2004:287.
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5.2.5.2.3. Hakaret Suçu (m.125)
YTCK’n n 125’inci maddesinde308 düzenlenen hakaret suçu, bilgisayar a lar
vas tas yla da i lenebilecek bir suçtur ve bu durum maddenin ikinci f kras nda
eylemin ma dura yönelik sesli, yaz l veya görüntülü bir iletiyle i lenirse hakaret
suçunun gerçekle ece i kabul edilmektedir.
Yine maddenin di er f kralar nda belirtilen a rlat c nedenlerden özellikle
hakaret suçunun alenen veya sanal bas n ve yay n yoluyla i lenmesinin bilgisayar
a lar

vas tas yla gerçekle tirilmesi çok s k rastlan lan bir durumdur. Bu

düzenlemeyle bilgisayar a lar vas tas yla i lenen veya alenen olan ya da sanal
bas nla i lenen hakaret suçlar a rla t r c neden olarak kabul edilmektedir.
5.2.5.2.4. BiliIim Sisteminin Kullan"lmas" Yoluyla Ilenen H"rs"zl"k Suçu (m. 142
fkr.2 b. “e”)
YTCK’n n malvarl

na kar

suçlar ba l kl onuncu bölümünün 142’nci

maddesinin ikinci f kras n n “e” bendinde bili im sisteminin kullan lmas yoluyla
i lenen h rs zl k suçuna yer verilmektedir. Teknolojinin her gün ileriye do ru gitmesi
yeni siber suç i lenme ekillerinin ortaya ç karmas sebebiyle böyle bir düzenleme
yap lmas gereklili i ortaya ç km t r.
Ancak bili im sistemiyle gerçekle tirilen hangi tür h rs zl k eylemlerinin bu
suçu olu turaca

da bu düzenlemeden ç kar lamamaktad r. Bili im sisteminin

308

Madde 125 “Hakaret”
“(1) Bir kimseye onur, eref ve sayg nl n rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat
eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, eref ve sayg nl na sald ran ki i, üç aydan iki y la
kadar hapis veya adli para cezas ile cezaland r l r. Ma durun g yab nda hakaretin cezaland r labilmesi
için fiilin en az üç ki iyle ihtilat ederek i lenmesi gerekir.
(2) Fiilin, ma duru muhatap alan sesli, yaz l veya görüntülü bir iletiyle i lenmesi halinde, yukar daki
f krada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine kar görevinden dolay ,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, dü ünce ve kanaatlerini aç klamas ndan, de i tirmesinden,
yaymaya çal mas ndan, mensup oldu u dinin emir ve yasaklar na uygun davranmas ndan dolay ,
c) Ki inin mensup bulundu u dine göre kutsal say lan de erlerden bahisle,
) lenmesi halinde, cezan n alt s n r bir y ldan az olamaz.
(4) (De i ik f kra: 29/06/2005 - 5377 S.K./15. md.)(**) Hakaretin alenen i lenmesi halinde ceza alt da
biri oran nda art r l r.
(5) (De i ik f kra: 29/06/2005 - 5377 S.K./15. md.)(**) Kurul halinde çal an kamu görevlilerine
görevlerinden dolay hakaret edilmesi halinde suç, kurulu olu turan üyelere kar i lenmi say l r.
Ancak, bu durumda zincirleme suça ili kin madde hükümleri uygulan r.
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kullan lmas yla somut nesnelerin çal nmas m yoksa verilerin çal nmas m bu suçla
hüküm alt na al nmak istenmi tir? Burada ki inin r zas d nda, failin kendisine veya
ba kas na yarar sa lamak amac yla hareket edip ki inin e ya üzerindeki hakimiyetini
bili im sistemi arac l

yla sona erdirilmesi fiiliyle bu suç gerçekle ecektir.

Yine burada belirtmek gerekir ki, bu suçun ba ms z bir suç olarak
düzenlenmesi ve suçun konusunun neler oldu u ile hangi eylemlerin cezaland r lmak
istendi inin aç kça ifade edilmesi do abilecek uygulama ve yorum hatalar ile
kar kl klar önleyecektir309. Bu tip bir düzenleme yap lmad

ndan uygulamada

ç kacak aksakl klar düzeltmekte Yarg tay’a dü mektedir.
5.2.5.2.5. BiliIim Sisteminin Kullan"lmas" Yoluyla Ilenen Doland"r"c"l"k Suçu
(m.158 fkr.1 b. “f”)
Bu suçla yukar da incelenen bili im sisteminin kullan lmas yoluyla i lenen
h rs zl k suçunun düzenlenme nedenleri ve yöntemleri ayn oldu undan, yukar da
yap lan aç klamalar bu suç için de geçerlidir.
Bu madde ile uygulamada siber suçlar n en s k kar la lan türlerinden biri
düzenlenmekte

ve

bilgisayar

a lar yla

gerçekle tirilen

hileli

i lemler

cezaland r lmaktad r.
5.2.5.2.6. Müstehcenlik Suçu (m.226)
YTCK’n n 226’nc maddesinde310 müstehcenlik suçu düzenlenmi tir. Bu
maddede müstehcenlik ve çocuklar n bu tür zararl yay nlara kar
309

korunmas na

Dülger, 2004:290
Madde 226 “Müstehcenlik”
(1) a) Bir çocu a müstehcen görüntü, yaz veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunlar n içeri ini
gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b) Bunlar n içeriklerini çocuklar n girebilece i veya görebilece i yerlerde ya da alenen gösteren,
görülebilecek ekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
c) Bu ürünleri, içeri ine vak f olunabilecek ekilde sat a veya kiraya arz eden,
d) Bu ürünleri, bunlar n sat na mahsus al veri yerleri d nda, sat a arz eden, satan veya kiraya
veren,
e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet sat lar yan nda veya dolay s yla bedelsiz olarak veren veya
da tan,
f) Bu ürünlerin reklam n yapan,
Ki i, alt aydan iki y la kadar hapis ve adli para cezas ile cezaland r l r.
(2) Müstehcen görüntü, yaz veya sözleri bas n ve yay n yolu ile yay nlayan veya yay nlanmas na
arac l k eden ki i alt aydan üç y la kadar hapis ve be bin güne kadar adli para cezas ile cezaland r l r.
310
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yönelik düzenlemelere yer verilmi tir. Maddede belirtilen yay nlar n bilgisayar
a lar yla yay lmas ve payla lmas mümkün oldu undan bu suç bilgisayar a lar ile
i lenebilmektedir.
Söz konusu düzenlemede, bu suçun bilgisayar a lar yla da i lenebilece inin
belirtilmemesi uygulamada kar kl klara neden olabilecektir.
Ayr ca, çocuk pornografisinin Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesi dikkate
al nmadan ayr bir suç olarak düzenlenmemesi YTCK aç s ndan önemli bir eksiklik
olu turmaktad r.
Her ne kadar maddede düzenlenen bu suç tipi yetersiz olsa da bilgisayar
a lar yla i lenen müstehcen yay n fiillerine uygulanabilecektir.
Yukar da aç klanan nedenlerden ötürü özellikle çocuk pornografisi ve her
türlü pornografinin bilgisayar a lar yolu ile yay lmas , sat lmas , depolanmas
fiillerinin ayr bir suç olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
5.3. YTCK le lgili Olarak Yap"lan EleItiriler
Öncelikle belirtmek gerekir ki YTCK’n n “Bili im Alan nda Suçlar”
düzenlemesi ve di er maddelerdeki düzenlemeleri genel olarak Avrupa Konseyi
Siber Suç Sözle mesinde yer alan suç tiplerini kapsar nitelikte olsa dahi bir tak m
eksiklikleri bünyesinde bar nd rmaktad r. Bunlardan en önemlisi yukar da da

(3) Müstehcen görüntü, yaz veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocuklar kullanan ki i, be
y ldan on y la kadar hapis ve be bin güne kadar adli para cezas ile cezaland r l r. Bu ürünleri ülkeye
sokan, ço altan, sat a arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da ba kalar n n
kullan m na sunan ki i, iki y ldan be y la kadar hapis ve be bin güne kadar adli para cezas ile
cezaland r l r.
(4) ;iddet kullan larak, hayvanlarla, ölmü insan bedeni üzerinde veya do al olmayan yoldan yap lan
cinsel davran lara ili kin yaz , ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, sat a arz
eden, satan, nakleden, depolayan, ba kalar n n kullan m na sunan veya bulunduran ki i, bir y ldan dört
y la kadar hapis ve be bin güne kadar adli para cezas ile cezaland r l r.
(5) Üç ve dördüncü f kralardaki ürünlerin içeri ini bas n ve yay n yolu ile yay nlayan veya
yay nlanmas na arac l k eden ya da çocuklar n görmesini, dinlemesini veya okumas n sa layan ki i,
alt y ldan on y la kadar hapis ve be bin güne kadar adli para cezas ile cezaland r l r.
(6) Bu suçlardan dolay , tüzel ki iler hakk nda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü f kra hariç olmak ve çocuklara ula mas
engellenmek ko uluyla, sanatsal ve edebi de eri olan eserler hakk nda uygulanmaz.
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belirtilmi oldu u gibi çocuk pornografisinin Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesi
dikkate al nmadan ayr bir suç olarak düzenlenmemesidir.
YTCK’da “sistemlere girebilmek için parola ve ifrelerin hukuka ayk r
olarak temini, da t m n ve sat lmas n veya sistemlere girebilmek bak m ndan
gerekli ekipman sat m n , da t m n

veya tedarikini” yapt r ma ba layan bir

düzenlemeye tasar da dahi yer verilmemesi YTCK için bir eksiklik te kil etmektedir.
765

say l

TCK’da

düzenlenmeyen

“yasad

eri im”

olarak

da

adland rabilece imiz bili im sistemine yetkisiz girilerek bilgilerin ele geçirilmeden
ö renilmesi fiili YTCK’n n 243’üncü maddesi ile suç olarak düzenlenmesi olumlu
bir ele tiri olarak söylense de, bu suçun olu abilmesi için aranan “orada kalmaya
devam etme” unsuru sebebiyle bu suçun cezaland r labilmesi güçle mi tir. Ceza
kanunu tasar s nda bu ifade “bili im sistemine hukuka ayk r olarak girilmesi veya
orada kal nmas ” eklindeydi. Yani tasar da söz konusu suç seçimlik hareketli bir suç
olarak düzenlenmekteydi. Kanun koyucu yapm

oldu u de i iklikle, elde olmayan

nedenlerle veya istemeden, hatal olarak bir bili im sistemine girme durumunu göz
önüne alarak, yetkisiz eri imi suç saymam

olmas ihtimal dahilinde olsa da bu

düzenleme suçun uygulanabilirli ini büyük ölçüde azaltmaktad r. Bu sebeple
YTCK’da bir de i iklik yap larak bu suçun tasar daki gibi düzenlenmesi
gerekmektedir.
Bilgisayar a lar n n organize suçlarda ve sanal terörizmde bir araç olarak
kullan lmas durumlar n n düzenlenmesi ve ilgili yasalarda düzenlenme yap lmas
gerekmektedir. Ayr ca yine iddete ça r , halk kin ve dü manl a tahrik, suça te vik
ve terör örgütlerinin propagandalar n bilgisayar a lar arac l

yla siber uzayda

yapmalar hakk nda da düzenleme yap lmas gerekmektedir311.
Terör eylemlerinin siber uzayda gerçekle tirilmesi hem bu eylemleri
i leyenler için daha az riskli hem de suçun i leni inin daha kolay olmas sebebiyle
bilgisayar a lar kullan larak terör eylemlerinin gerçekle tirilmesi a rlat c neden
olarak kabul edilmelidir.

311

Ünver, 2001:106-107.; Dülger, 2004:33.

171

Organize suç örgütlerinin bilgisayar a lar n kullanarak i ledikleri suçlar da
a rla t r c neden olarak kabul edilmelidir. Bu konuda YTCK’da herhangi bir
düzenleme olmamas önemli bir eksikliktir.
Yine bilgisayar a lar vas tas yla kumar oynatma ve oynama fiillerinin ayr
bir suç tipi olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konuda Türk Mevzuat nda bo luk
bulunmaktad r. YTCK’da bu fiiller için özel bir düzenleme mevcut de ildir.
Ülkemizde kumarhaneler yasaklanm ken, dileyen herkes bugün siber uzayda kumar
oynayabilmektedir. Her ne kadar YTCK’n n 228’inci312 maddesinde “kumar
oynanmas için yer ve imkan sa lanmas ” denilerek geni bir ifade kullan lm
da yorum sorunlar n n ya anmamas

olsa

ve uygulamada kar kl klara sebebiyet

vermemek için “sanal alanda bili im sistemleriyle kumar oynat lmas n n” da madde
metninde belirtilmesi gerekmektedir313.
Türk mevzuat nda SPAM’ yasaklayan veya cezaland ran bir düzenleme
bulunmamakla birlikte, SPAM ileti gönderilmesini engelleyebilecek hükümler
bulunmaktad r. Bunlardan biri olan Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun, sadece
içeri i reklam olan e-postalara kar

bir yapt r ma sahipken, Medeni Kanunun 24

üncü maddesi ve devam hükümleri, kitlelere gönderilen gayri ticari iletilere kar
korumay sa layan hükümlerdir. Ancak SPAM’la ilgili olarak etkin bir mücadele
yap labilmesi için ceza kanunda da bir düzenleme yap lmas faydal olacakt r.
Sanal alanda yer alan ki ilerin cezai sorumluluklar na ili kin olarak bugün
için ülkemizde bir düzenlemenin mevcut olmamas sebebiyle suç ve failler tespit
edilse dahi yasal bo luk sebebiyle bu ki ilere ceza verilememektedir. Bu bo luk, ya
yukar da incelemi oldu umuz Alman Teleservisler Yasas ’nda düzenlendi i gibi
ayr bir yasal düzenleme yap larak ya da konuyla ilgili yasalarda düzenleme
yap larak doldurulabilir.
312

Madde 228 “Kumar oynanmas için yer ve imkan sa lama”
“(1) Kumar oynanmas için yer ve imkan sa layan ki i, bir y la kadar hapis ve adli para cezas ile
cezaland r l r.
(2) Çocuklar n kumar oynamas için yer ve imkan sa lanmas halinde, verilecek ceza bir kat oran nda
art r l r.
(3) Bu suçtan dolay , tüzel ki iler hakk nda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(4) Ceza Kanununun uygulanmas nda kumar, kazanç amac yla icra edilen ve kar ve zarar n talihe
ba l oldu u oyunlard r.”
313
Dülger, 2004:333

172

Yine )nternet ki ileri olan )nternet servis sa lay c lar , eri im sa lay c lar ve
içerik sa lay c lar n ceza hukuku aç s ndan sorumluluklar ayr ayr düzenlenmelidir.
Siber suçlarla etkin bir ekilde mücadele edilebilmesi için ceza hukukunun ve
ceza muhakemesi hukukunun birlikte ele al nmas gerekmektedir. Siber suçlar n
uluslararas niteli i, suçun i lendi i yer aç s ndan baz problemler ç kmas na sebep
olmakta, bu da suçun kovu turmas n n nerede yap lmas gerekti i konusunda sorun
yaratmaktad r. Tezimizde belirtmi oldu umuz gibi bu sorunlar n a labilmesi için
uluslararas i birli ine gidilmesi gerekmektedir. ;u an için 42 ülke taraf ndan
imzalanm
ayr nt l

olan Avrupa Birli i Siber Suç Sözle mesi’nde bu konuyla ilgili olarak
düzenlemeler yap lm t r. Bu Sözle me henüz ülkemiz taraf ndan

imzalanmam t r. Sözle me imzalan p, suçun i lendi i yer konusu hakk ndaki
düzenlemelere YTCK’da yer verilirse bu problem büyük ölçüde giderilmi olacakt r.
Son olarak, bilgisayar a lar üzerinden özellikle de )nternet’ten ki ilik
haklar na sald r lmas söz konusu olursa, bu fiiller çok k sa zamanda çok fazla ki inin
bilgisine ula maktad r. Yine haber siteleri veya forum alanlar nda bu fiillerin
gerçekle tirilmesi durumunda Bas n Kanunu’nda bas l eserlerde oldu u gibi )nternet
aç s ndan bir hüküm bulunmamaktad r. Bu sebeplerden ötürü hem bu alana ili kin
düzenlemelerin yap lmas hem de )nternet’te hakaret, sövme, tehdit ve haberle me
özgürlü ünün ihlali gibi suçlar n i lenmesi a rla t r c neden olarak kabul edilerek,
buna uygun düzenleme yap lmas gerekmektedir314.

314

Karacao lu, Ömer; nternet Ortam,nda Gerçekle/tirilebilecek Bir hlal Türü Olarak As,ls,z snat.
Bili im Hukuku Net.
http://www.bilisimhukuku.net/index.php?option=content&task=view&id=337&Itemid=40,
(02.05.2005)
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SONUÇ
Siber uzay ortam nda mevcut olan ve bu ortam n ba aktörü olan )nternet’in
bu kadar yayg nla mas n sa layan en önemli özellik olarak kabul edilen özgürlü ün
)nternet alan nda yap lacak düzenlemeler ile sakatlanaca

ileri sürülmektedir. Fakat,

bu alanda yap lan hukuksal düzenlemeler ölçülülük ilkesi göz ard edilerek gereksiz
biçim ve boyutta yap lmam sa sansür veya özgürlükleri s n rlay c düzenlemeler
olarak kabul edilmemelidir. Bu düzenlemeler ile hukuka ayk r fiillere hukuki
yapt r mlar uygulan rken gerçekte )nternet alan nda özgürlükler ve kullan mlar
güvence alt na al nmaktad r. Geli mi
o lunun faydas na kullan ld

bir teknoloji ürünü olan )nternet, insan

nda hukuka uygun ve yararl olur, yoksa ki ilerin bir

bilgisayar sahibi olmas ya da )nternet’in geli mi teknolojik niteli i suç i leme
imtiyaz n ve hukuksuzlu u ortaya ç karmaz. K saca bu alanda düzenleme yap lmas
bask c ve özgürlükleri s n rlayan bir anlay

olmay p, ba kalar n n özgürlüklerini

korumak olarak anla lmas gerekir.
Bilgisayar a lar n n özellikle de bu a lardan )nternet’in kullan m n n tüm
dünyada yayg nla mas ve insanlar için hayat n vazgeçilmez bir parças durumuna
gelmesi, bu a lar n ceza ve ceza muhakemesi hukukunun en problemli alan n
olu turmas na sebep olmu tur. Günümüzde bilgisayar ve bilgisayar a lar arac l
kolay ve kapsaml

suçlar i lenmeye ba lanm t r. Ayn

yla

zamanda siber uzay

ortam nda her geçen gün yeni bir suç tipinin ortaya ç kmas nedeniyle ceza ve ceza
muhakemesi kanunlar yetersiz kalmaktad r. Bu sebeple bu alan düzenlemek
amac yla getirilecek hukuki düzenlemelerde bili im teknolojilerinin her an
geli mekte oldu u da göz önüne al narak k sa bir süre içerisinde uygulanamayacak
hale gelecek olan kanunlar n yap lmamas na dikkat edilmelidir. Bu konuda acele
edilmeyerek baz sorunlar n genel hükümler çerçevesinde çözülmesine gayret
edilmelidir.
Ayr ca unu belirtmek gerekir ki, )nternet üzerinden i lenen suçlarla ilgili
cezai yapt r ma ba layan temel bir yasa, )nternet’in bilgi ve ileti im arac olmas , çok
h zl geli im göstermesi, teknolojik yönünün a r basmas ve tüm ülkeler aras
ba lant ya sahip olmas nedeniyle gerek hukukumuzda gerekse mukayeseli hukukta
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henüz bulunmamakta olup, yukar da belirtilen nedenlerden ötürü de böyle bir
düzenlemenin siber suçlarla mücadelede faydal olaca

dü ünülmemektedir.

Siber uzay ortam n düzenlemek için özel bir kanun de il, ancak bu alanla
ilgili özel düzenlemeler yap lmal d r. Hem ceza hukuku hem de di er hukuk
dallar nda bilgisayar a lar yla ilgili olarak yap lmas gereken pozitif düzenlemeler
için ya madde de i ikli ine gidilmeli ya da yeni hükümler ilgili kanunlara
eklenmelidir. Yani Ülkemizde, K ta Avrupas siteminden ayr l nmayarak ABD ve
)ngiltere gibi Anglo-Sakson hukuk sistemini benimseyen ülkelerin aksine, tüm
mevzuat m z gözden geçirilerek ilgili ve gerek görülen yerlerinde de i ikli e
gidilmeli ya da ek düzenlemeler yap lmal d r.
Siber suçlarla mücadele etmek amac yla haz rlanan yasalarda dikkat edilmesi
gereken husus, bireyin herhangi bir müdahaleyle kar la maks z n dü ünme,
dü ündüklerini ifade etme, her türlü bilgiyi ve dü ünceyi s n rs z ekilde arama, alma
ve iletme ve özel hayat n gizlili i haklar na sayg konusunda sa l kl bir dengenin
kurulmas d r. Bu denge, ceza hukuku alan nda yap lacak düzenlemelerde, ceza
hukukunun “son araç” olma özelli inin dikkate al nmas , ceza muhakemesi alan nda
yap lan düzenlemeler de ise, elektronik ortamda delillerin toplanmas için al nacak
tedbirlerle bireyin hak ve özgürlükleri aras nda uygun bir orant n n kurulmas n
gerektirmektedir.
Siber suçlar, günümüzde tüm dünya ülkelerinin en problemli konular ndan
biri haline gelmi tir. Bununla birlikte bu suçlar n ciddiyeti konusunda gerek bireysel
gerekse toplumsal düzeyde yeterli duyarl l k gösterilmemektedir. Bireylerin e itimi
ve bu suçlara kar

bilgilendirilmesinin gereklili i önemli bir gerçektir. Özellikle

çocuklar n küçük ya lardan itibaren bili im teknolojilerini kullan rlarken bir tak m
temel ahlak prensiplerine sahip olmalar n sa lamak hem ailelerin hem de devletin
ba l ca görevleri aras ndad r. Burada devlet taraf ndan yap lmas gereken müfredata
konulacak bilgisayar derslerinde ö rencilere bu suçlar n ciddiyetinin anlat lmas ve
sanal alemde i lenen suçlar n gerçek hayatta i lenen suçlarla ayn oldu unun
anlat lmas d r. Bu ekilde genç neslin bilinçlendirilmesi durumunda ileride onlar n
bu suçlar

i lemelerinin önüne geçilebilir. Ancak siber suçlular konusunda

gazetelerde ç kan haberlere bakt

m zda, siber suçlular zeki, yapm olduklar fiiller
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ise masum olarak gösterilmektedir. Hal böyle olunca bilgisayar teknolojilerine
merak olan gençlerin ço unda bilgisayar korsan olma iste i uyanmaktad r.
Siber suçlarla mücadelede ma durlardan elde edilecek verilerin büyük bir
önem ta mas

nedeniyle ma durlar n bu konudaki çekingenli i giderilmeye

çal lmal d r. Burada belirtilmesi gereken bir husus da özellikle )nternet üzerinden
ticari faaliyette bulunan irketlerin, siber suçlar sebebiyle ma dur olduklar nda,
irketin güvenli ini zarar gelecek ve bu durumun mü teri kayb na sebep olaca
endi esiyle bu suçlar adli makamlara bildirmemeleridir. Bu durum siber suçlarla
etkin bir ekilde mücadele edilebilmesini engellemektedir. Burada devlet, bu tip
irketlere belli güvenceler vererek, kar la m olduklar siber suçlar adli makamlara
bildirmeleri konusunda te vik etmelidir. Verilecek olan güvencelere örnek olarak
ticari faaliyette bulunan irketlerin bir siber suça maruz kalmalar durumunda, adli
mercilerin soru turmay gizli yapmalar ve bas na s zd rmamalar konusunda belli
düzenlemeler

yap labilir.

Yine

durumunda, adli soru turmay

soru turma

bilgilerinin

bas na

s zd r lmas

yapan memurlar n cezaland r lmas na ili kin

düzenleme yap labilir.
Günümüzde her ne kadar siber uzay ortam nda i lenen suçlar Emniyet
Te kilat için bir sorun olarak görünmüyorsa da )nternet ve elektronik ticaretin
ülkemizdeki h zla geli imi dikkate al nd
olaca

nda ileride bu alanda da suç patlamas

tahmin edilmektedir. Bu sebeple bu suçlarla mücadele için gereken

önlemlerin imdiden al nmas gerekmektedir.
Siber suçlar n takibi, tespiti ve yakalanmas ancak bu konuda uzmanla m
personel ve sürekli bir çal ma ile mümkün olacakt r. Her gün de i en ve geli en
bilgisayar teknolojisinin gerisinde kalmamak için bilinen klasik polisli in ötesinde
teknik donan ma sahip gerek kolluk kuvvetlerinde gerekse Adalet Bakanl
konu hakk nda uzman personelin istihdam

içinde

bugün için olmasa da yar n n

Türkiye’sinde bir mecburiyet te kil edecektir. Bu sebeple en k sa zamanda bu
alandaki e itim ve yap lanma çal malar ba lat lmal d r.
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Siber suçlarla ilgili olarak (elektronik) delil toplama konusunda ba ar l
olabilmek için de konunun; kurallar, teknik donan m ve uzman personel
ba lam ndaki dayanaklar bir bütün olarak ele al nmal d r. Yani yukar da belirtilen
unsurlara ayn anda sahip olundu u zaman bu konuda ba ar l olunabilecektir.
Teknik donan ma sahip olunsa ama uzman personel olmasa siber suçlarla ilgili delil
toplamada bir ba ar sa lanamayacakt r.
;u an için olmasa da ileride siber suçlarla daha etkin mücadele edebilmek
için özel ihtisas mahkemeleri kurulmas , bu suçlarla daha h zl ve etkin mücadeleyi
sa layacak bir tedbir olabilir. Bu sebeple

imdiden teknik uzman personel

yeti tirilerek gelece e haz rl k yap lmal d r.
Bu suçlar n ileride daha fazla i lenmesi nedeniyle insanlar aras nda bu suçla
ilgili olarak bilgi edinme iste i artacakt r. Bu isteklerini kar layacak olanlar do al
olarak hukuk fakültesi mezunlar d r. Bu sebeple hukuk fakültelerinin gerekli
haz rl klar yaparak, bilgisayar a lar ile ilgili suçlar ba l kl bir dersi ilk ba ta
seçimlik ders olarak programlar nda yer vermesi gerekmektedir.
Halihaz rdaki mevzuat m zda siber suçlar n özellikle )nternet arac l

yla

i lenmesi durumunda, )nternet öznelerinin cezai sorumluluklar n belirleyen bir
düzenleme mevcut de ildir. )nternet’te yer alan ki iler olan içerik, servis ve eri im
sa lay c lar aras nda bir ayr m yap larak, her birinin ceza hukuku aç s ndan
sorumluluklar belirlenmelidir.
Gelecek yüzy lda tamam yla olmasa da klasik terörün yerini siber terörün
alaca , çok büyük zararlara yol açaca , bireylerin güvenli inin, siber terörizmle
daha fazla tehdit alt nda kalaca
maksad yla

dü ünülmektedir. Bu sebeple ceza kanununda terör

yap lacak siber eylemlerin a rlat c

hal olarak düzenlenmesi

gerekmektedir.
Yine suç örgütleri, mafya ve mafya benzeri organize suçlulukta )nternet’in
araç olarak kullan lmas da a rlat c neden olarak kabul edilmelidir.
)stenmeyen

iletilerin

(SPAM)

muhatab n

olumsuz

r zas na

kar n

gönderilmesi, bu tip iletilerle etkin bir mücadele yap labilmesi için ceza kanunda da
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bir

düzenleme

yap larak

an lan

iletileri

gönderenlerin

cezaland r lmas

gerekmektedir.
Siber suçlar genellikle uluslararas boyutta oldu u için, suçlular hukuk
sistemlerindeki bo luklardan yararlanarak tutuklanma ve/veya kovu turmadan
kaçabilmektedirler. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için her ülke
kendi hukuk sistemi içerisinde ceza ve usul hukuklar nda gerekli düzenlemeleri
yaparak bu suçlar i leyenleri cezas z b rakmamalar gerekmektedir. Ancak u da bir
gerçektir ki sadece milli kanunlarda yap lan düzenlemeler bu suçlarla mücadelede
tek ba lar na yeterli olamamaktad rlar. Bu sebeple, siber suçlarla etkin bir mücadele
yapabilmek için devletlerin ortak bir bilinçle hareket etmeleri gerekmektedir.
Yukar da belirtilen gereksinimden hareketle, Türkiye’nin üyesi oldu u
Avrupa Konseyi taraf ndan haz rlanan Avrupa Siber Suç Sözle mesi’nin bir an önce
kabul edilerek, bu Sözle mede yer alan hükümler do rultusunda milli mevzuat m z
uyumla t r lmal d r. Her ne kadar YTCK’da siber suçlara ili kin düzenlemeler
yap l rken bu Sözle meyle getirilen hükümlere uygun düzenlemeler yap lmaya
çal lsa da, bir çok eksiklik mevcuttur. Bu Sözle menin imzalanmas yla birlikte
siber suçlarla etkin bir ekilde mücadele edilmesi mümkün olacak ve kovu turma
aç s ndan yetki sorununun a lmas

sa land

belirlenmesi ve yakalanmas kolayla acakt r.
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