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SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI 

                                            Ali ÖZGAN1 

GİRİŞ 

 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren içinde bulunulan endüstri çağının daha sonra 

hangi aşamalara varacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojinin hızlı bir şekilde 

ilerlemesi bu sorulara da bir cevap niteliğinde olmuş, bilişim ve teknoloji alanındaki 

ilerlemelerle beraber yeni bir dönem başlamıştır. Önceleri endüstri sonrası dönem olarak 

nitelendirilse de özellikle 1990’lı yıllarla beraber enformasyon döneminin başladığı kabul 

edilmektedir. Bunda elbette ki bilgiye kolay ulaşmanın ve küreselleşmenim de etkisi 

azımsanmayacak ölçüdedir. Küreselleşme denen ve dünyanın küçük bir köy haline gelmesi 

şeklinde de tanımlanan süreç ile beraber, dünyanın bir ucundaki bilgi, çok hızlı şekilde tüm 

dünyaya yayılmaya başlamış, uzaklar bir bakıma yakın olmuştur.  

Bilgi çağı olarak tanımlanabilecek olan bu çağda gelişen teknoloji ile beraber hayat 

bazı açılardan kolaylaşmış olsa da bunun beraberinde dünyamıza yeni kavramlar ve sorunlar 

da girmiştir. Bilişim kavramı ve beraberinde bilişim suçları ya da bir diğer adı ile siber suçlar 

olarak tanımlanabilecek bu kavramların önemlerinin kavranması ülkeden ülkeye değişiklik 

arz etmiş, ülkemizde ise geç de olsa gereken hassasiyet verilmeye başlanmıştır. Yeni bir 

kavram olan ve hala tam anlamıyla teoride ve pratikte sıkıntılar yaşanan siber suçlar ile 

mücadele hem yasal düzenlemelerle hem de uygulayıcılar bazında gerekli eğitim ve teşkilat 

yapılanmasında ihtisaslaşmaya gidilerek devam etmektedir. 

Gelişmiş bilgisayarlar, fiber optik ağlar, uydu sistemleri, mobil telefonlar, dijital 

veriler hayatımıza girmiş, ancak beraberinde hiç tanımadığımız suçları da getirmiştir. Hatta 

bildiğimiz suçların işleniş şekilleri değişime uğramış, farklı haller almıştır. Tüm bu gelişmeler 

ekseninde elbette devletler de hem kendilerini hem de bireyleri koruma anlamında yasal 

düzenlemeleri yapmak gereği duymuşlardır. Bu bir bakıma iç hukukun mevcut yasal 

boşluklarından kaynaklanmakla beraber, uluslararası aktörlerin de bu süreci hızlandırıcı etkisi 

göz ardı edilemez. Ancak sadece yasal düzenlemelerin ve gerekli kanunların uygulamaya 

konması yetmemekte, bununla beraber gerekli idari yapılanmanın ve bilişim konusunda 

eğitilmiş personelin istihdamı da önem arz etmektedir. 

 Siber suçlar ile mücadele politikasının analizinin yapılacağı bu makalede; ilk olarak 

siber suçların ortaya çıkış süreci ele alınmış, geleneksel güvenlik anlayışı, zaman içine gelişen 

ve değişen güvenlik yaklaşımları ve yeni güvenlik anlayışı, küreselleşme ve teknolojinin 
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meydana getirdiği sorunlara kavramsal çerçevede yaklaşılmıştır. Daha sonra bilişim, bilişim 

suçu (siber suç), internet, veri, sosyal medya kavramları üzerinde durulmuş ve genel bir fikir 

verilmeye çalışılmıştır. Siber suçların belli başlı işlenme şekilleri üzerinde durularak suçların 

hangi yöntemlerle işlendiği açıklanmıştır. Emniyet, Jandarma, MİT, TÜBİTAK, TİB gibi belli 

başlı aktörler, üzerinde durulan bir diğer kısımdır. Bu kurumların görevlerini yerine getirirken 

uyacakları yasaların incelendiği hukuki sürecin ardından, siber terör üzerinde durulmuş, 

ardından değerlendirme ve sonuç kısmından oluşan bu makalede sorun tespiti, çözümü, 

yasaların çıkmasının incelenmesinde bir süreç analizi modeli, toplumdaki kurumların siyasi 

sisteme girdi göndermesi ve çıktıları açısından sistem analizi modeli uygulanmış, problemin 

varlığını, problemi ortaya çıkaran faktörleri tespit etmek ve karar vericiler için uygun veriler 

üretmek amaçlanmıştır. 
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1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1 Kavramın Ortaya Çıkış Süreci 

Güvenlik kavramı sözlük anlamı ile en temel olarak, toplum yaşamında yasal düzenin 

aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2005:817). Bir başka deyişle güvenlik; tehlikenin bulunmadığı ya da 

mümkün olduğu kadar az olduğu, tehlike şüphesinin olmadığı veya en az olduğu durumdur 

(Çakmak, 2007:26). 

 Bireysel olarak en temel anlamda vücut bütünlüğünü, varlığın korunma ve devamını 

ifade eden güvenlik kavramı yaşayan birer organizma olan devletler için de şüphesiz 

geçerlidir. Devletler de hem kendilerinin hem de içinde yaşayan insanların güvenliklerini 

korumak durumundadır. Bu bağlamda devletler güvenlik perspektifini zaman içinde 

genişletmiş; ulusal, bölgesel ve uluslar arası olarak üç gruba ayrılmış bir güvenlik anlayışı ile 

hareket etmişlerdir (Karabulut, 2011:19-25). Bölgesel güvenlik yaklaşımı, belirli bir 

coğrafyada o alanın güvenliğini sağlamak adına oluşturulmuş güvenlik düzeyi iken ulusal 

güvenlik, geleneksel güvenlik kaynaklı bir yaklaşımdır. Geleneksel güvenliğin kaynağı olan 

güç dengesi odaklı realizm akımı (Karabulut, 2011:49)  ise Soğuk Savaş’ın bitimiyle beraber 

yeni güvenlik anlayışına geçişi temsil eden neo-realist yapısıyla Kopenhag Güvenlik 

Çalışmaları Okulu ve Barry Buzan’ın eleştirilerine maruz kalmıştır ve böylece askeri olmayan 

güvenlik çalışmalarının da başladığı görülmüştür (Karabulut, 2011:64). 

 Buzan, güvenliğin bir tek düzeye indirgenemeyeceğini belirterek devlet ve askeri 

güvenlik odaklı olan geleneksel güvenlik anlayışını eleştirirken yeni güvenlik anlayışının da 

temellerini ortaya koymuştur (Karabulut, 2011:65). Yeni güvenlik anlayışının oluşmasında bir 

etken SSCB’nin dağılmasıyla ve soğuk savaşın bitmesi iken, bir diğer sebep de 

küreselleşmedir. Küreselleşme, olumlayanlar için demokrasi, insan hakları ve serbest ticaretin 

yayılmasına olanak tanır, ülkelerin ve grupların yeni teknolojilere olan geçişini hızlandırırken, 

muhaliflerine göre ise kapitalist düzenin devlet sınırlarını aşarak yeni sömürgeler elde 

etmesine sebep olmakta, uluslararası kapitalizmin son evresini teşkil etmektedir. Ancak nasıl 

ki 20. yüzyılın sonunda ‘daha az devlet daha çok toplum’ formülüne karşı çıkacak kimseyi 

bulmak zorsa, günümüzde de küreselleşme sürecine de karşı çıkacak birilerini bulmak o kadar 

güçtür (Güler,2005:16-17). Küreselleşmenin dört yönü vardır (Baylis ve Smith’den akt. 

Karabulut, 2011:96); uluslararasılaşma, sınırların ortadan kalkması, liberalizasyon ve 

teknolojik devrim. Uluslararasılaşma, paranın ve ticaretin devletlerarası geçişini, sınırların 

kalkmasını, insanların kendilerini dünya vatandaşı olarak tanımlamasını, liberalizasyon 
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özelleştirmeyi, gümrük vergilerinin kalkmasını ve devletlerin dünya sisteminde birincil ve 

merkez aktör konumlarını kaybetmelerini beraberinde getirmiştir.  

 Teknolojik devrim ile yeni iletişim araçları olan uydu cihazları, mobil telefonlar, 

bilgisayar, internet vasıtasıyla mesafe kavramı ortadan kalkmıştır. Böylece küreselleşmenin 

teknik alt yapısı oluşmaktadır. Kongar’a göre teknolojik devrim iki aşamadan oluşmaktadır 

(Kongar, 2001): Birincisi telefonun icadı ile başlayan iletişim teknolojisi, diğeri de bilgisayar 

dönemi ile başlayan bilişim teknolojisidir.  Teknolojik devrim için küreselleşmenin en önemli 

faktörü denebilir. Bu devrim hayatı kolaylaştıran olanakları kadar sorun ve riskleri de 

beraberine getirmiştir. Sorunlarla beraber ‘siber suçlar’ kavramı da ortaya çıkmıştır (Dülger, 

2012:9). Bilgisayarın ve internetin hayatın her alanında yer alması kullanılması yeni suçlar 

ortaya çıkarmış, klasik suçlar teknoloji yoluyla işlenir olmuş, bu da yasal ve idari gerekli 

düzenlemelere ihtiyaç doğurmuştur. Bu yeni suçlar yeni kavramları da hayatımıza sokmuştur. 

1.2. Genel Terminoloji 

1.2.1. Bilişim ve Siber  

Bilişim kelime anlamı olarak; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde 

kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığı ile düzenli bir biçimde işlenmeyi öngören 

bilim, informatik, enformatik anlamına gelmektedir (TDK, 2005:271). Bu kelime daha sonra 

enformasyon olarak da kullanılmış ardından bilgi kökünden türemiş olan bilişim kelimesi 

kullanılmaya başlanmıştır. Bilişim, ‘insanların teknik, ekonomik, siyasal ve toplumsal 

alanlardaki iletişiminde kullandığı bilginin, özellikle bilgisayar aracılığıyla düzenli ve akılcı 

biçimde işlenmesi, her türlü düşünsel sürecin yapay olarak yeniden üretilmesi, bilginin 

bilgisayarlarda depolanması ve kullanıcıların erişimine açık bulundurulması bilimi’ (Dülger, 

2012:61) olarak tanımlanmıştır. Bilişim kelimesinin bilgisayardan daha geniş bir kavram 

çatısı oluşturduğu düşünülmüş ve bilişim suçlarının da incelenmesi açısından elverişli 

olduğuna karar verilmiştir (Dülger, 2012:60). Siber kelimesi ise İngilizce ‘cyber’ 

kelimesinden geçmiş olup bilgisayar ağlarına ya da internete ait olan anlamlarına gelmektedir. 

İlerleyen teknoloji ile beraber bilgisayar görevi gören cep telefonları, araç sistemleri de siber 

kavramı içinde olup bu kavramın bir üst kimlik gibi tanımlayıcı ve kapsayıcı özellik taşıdığı 

görülmektedir. 

1.2.2. Siber Suç ( Bilişim Suçu) 

İlk olarak ABD’de ortaya çıkmış ve öğretide computer crime- bilgisayar suçu terimi 

kullanılmaya başlanmıştır (Dülger, 2012:62). Ardından siber suç, elektronik suç, dijital suç, 
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bilgisayar suçu gibi kavramların da bilişim suçu kavramının yerine kullanıldığı görülmektedir 

(Apel’den akt. Karagülmez, 2009:35). Bu kavramların tam kapsayıcı olmadığı görülmüş ve 

daha kapsayıcı olan, siber suç / bilişim suçu teriminin daha uygun olacağı görüşüne 

varılmıştır. Bilişim suçu (siber suç) bilişim sistemine yönelik veya bilişim sisteminin 

kullanıldığı suç olarak tanımlanabildiği gibi (Karagülmez, 2009:38); verilere ve/veya veri 

işlemle bağlantısı olan sistemlere veya sistemin düzgün ve işlevsel işleyişine karşı, bilişim 

sistemleri aracılığıyla işlenen suçlar (Dülger, 2012:67) olarak da tanımlanabilmektedir. 

Teknolojinin gelişimi ile beraber literatüre sürekli olarak yeni siber suç türleri eklenmeye 

devam etmektedir. Bu bağlamda sürekli olarak yeni güvenlik önlemlerinin de alınması 

zorunluluğu doğmaktadır. En yüksek güvenlikle korunduğu bilinen NATO, NASA, Pentagon 

gibi kurumların bile bilişim sistemlerine sızılarak bilgileri çalınmış yahut sistemleri devre dışı 

bırakılmıştır. Yasal olmayan resim ve videolar birkaç saniye içinde yüzlerce kilometre öteye 

gümrük kapılarındaki gibi bir denetime tabi tutulmadan gönderilebilmektedir. Bu suçlara bir 

çerçeve çizmek güç olduğu için bu suçlara çizgisiz çerçeveli suçlar da denilmektedir (Karabal, 

2003). Bilişim suçlarına son zamanlarda ‘siber suçlar’ olarak isim verilmeye başlanmıştır. Bu 

açıdan bir suçun dijital ortamda işlenme ihtimali varsa ve buna ek olarak bu eylem hukuki 

düzlemde suç olarak tanımlanmışsa bu suçlara siber suçlar (cyber crimes) denmektedir.  

1.2.3. Veri 

İngilizce ‘data’ kelimesinin dilimize tercümesi olarak geçmiş olan veri kelimesi, 

bilgisayarların işlem yapıp, sonuca varıp, saklayıp ve yeri geldiğinde yeniden okunabilecek 

şekilde sayısal birimlere dönüştürülmüş her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır (Dülger, 

2012:69). Bu açıdan bakıldığında yalnızca bilgisayarların hafızalarında depolanan veriler 

değil aynı şekilde taşınabilir bellekler, CD’lerdeki veriler de kapsama dâhil olmaktadır. 

Veriler hukuki açıdan büyük önem arz etmektedir. Dijital veriler ise ‘elektronik ortamlarda 

bulunan ve elektronik aygıtlar aracılığı ile okunabilen saklanabilen veriler’ olarak 

tanımlanmaktadır (Şimşek, vd., 2012:13). Hard disk, flaş bellek, pc, cd, dvd, cep telefonu, sim 

kart, manyetik banka kartları, kamera, fotoğraf makinesi, laptop, vb cihazlar dijital delile konu 

olabilmektedirler (Şimşek, vd., 2012:19). 

1.2.4. İnternet 

Teknik bir tanım olarak internet, dünyada geçerli olan TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) veri iletişim protokolü ile bilgisayar sistemlerini dünya çapında 

birbirine bağlayan ağdır (Önemli, 2004:4). İngilizce ‘interconnected Networks- kendi 

aralarında bağlantılı ağlar’ın kısaltılmasıdır.  Türkiye'nin ilk İnternet bağlantısı, ODTÜ - 



 6 

Hollanda arasında kurulan X.25 devre üzerinden Eylül 1992 tarihinde sağlanmıştır 

(TÜBİTAK, 2013). 2012 yılı dünya istatistiklerine göre 7 milyar 17 milyon olan dünya 

nüfusunun 2 milyar 400 milyon civarındaki kesimi internet kullanıcısıdır 

(www.internetworldstats.com, 2013). 2011 yılı sonu itibari ile Türkiye’de yaklaşık 14,1 

milyon internet abonesi bulunmakta iken 3G abone sayısı 31,4 milyonu geçmiştir (Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2011).  

1.2.5 Sosyal Medya 

Zaman ve mekân sınırlaması olmadan internet üzerinden veri paylaşımı olarak 

tanımlanabilecek olan sosyal medya, klasik medya anlayışından farklıdır. Bireyler kendi bilgi 

ve birikimlerini, görüşlerini, beğenilerini sosyal ağlar, bloglar sayesinde paylaşabilmekte ve 

katılımcı olabilmektedirler. Sosyal medyanın politikadan pazarlamaya, eğitimden kültüre 

kadar birçok alanda yaygınlaştığı bir gerçektir. Yıllarca tek taraflı bilgi akışı merkezli klasik 

medya anlayışında seyirci kalan vatandaş, farklı olarak gündemi dahi belirleyebilmektedir. 

Klasik yayıncılık web 2,0 teknolojisinin çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına olanak 

tanıyan medya sisteminin uygulamaya konulması ile değişmiştir (Dülger, 2012:78). Web 

2,0, Vikipedi, Twitter, Youtube,  Ekşi Sözlük, Facebook v.b. sitelerin kullandıkları 

programlardır. Sosyal paylaşım ağları vasıtası ile yapılan paylaşımların ilgisiz kişilerin eline 

geçmesi ile tecavüz, hırsızlık, intihar, bombalama, çocuk istismarı, çocuk pornosu gibi suçlara 

itilen mağdur sayısında da bir artış olmuştur (Şimşek, vd., 2012:24). 2011 yılı itibari ile 

Türkiye’nin dünya sıralamasında facebook kullanımı açısından altıncı sırada                                         

( www.socialbakers.com, 2011) iken 2012 Ekim ayında ABD, Endonezya ve Çin’den sonra 4. 

sıraya ilerlemiş olması durumun ciddiyetini ortaya çıkmaktadır (Türkiye Bilişim Derneği, 

2012: 6) 

2. SİBER SUÇLARIN İŞLENME ŞEKİLLERİ 

 Bu suçları diğer klasik suç olarak tabir edilebilecek suçlardan ayıran en temel özelliği 

işlenme şekilleridir (Dülger, 2012:105). Gerçekten de öldürme, yaralama, yağma, hırsızlık, 

mala zarar verme gibi suçların gerçekleşebilmesi için failin gayret sarfı gerektiren eylemleri 

gerekebilmektedir. Siber suçlarda ise fail bilgisayarının başında eylemini 

gerçekleştirmektedir. Diğer suçlara nazaran daha az delil bırakabilmekte ve de delillerin takibi 

daha zor ve daha teknik bilgi gerektirmektedir. Klasik suçun failinin yüzüne maske takması 

gibi siber suçun faili de teknolojik yollarla kimliğini gizleyebilmekte, sistemden sisteme geçiş 

yaparak izini kaybettirebilmektedir. Siber suçun sonucu hareketlerin bitiminden sonra 

tamamlanmayabilmekte, virüslerin gönderen kişi adına beklenen faydayı sağladıktan sonra 

http://www.ulakbim.gov.tr/
http://www.internetworldstats.com/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Youtube
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ek%C5%9Fi_S%C3%B6zl%C3%BCk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://www.socialbakers.com/
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kaç kişinin daha bilgisayarına giderek zarar verdiği belirlenemeyebilmektedir. Gelişen 

teknoloji ile birlikte siber suçların çerçevesi gelişmekte ve yeni siber suçlar eklenmektedir. 

Siber suçların belli başlı işlenme şekilleri şunlardır:  

2.1. Truva Atı 

 Mitolojideki Truva atından adını alan Truva atı, faydalı gibi gözüken ancak içinde 

zararlı yazılım bulunduran bir virüs çeşididir. Korsan cd/dvd yoluyla ya da internetten 

bilgisayara indirilen bir program/oyun yoluyla bulaşabilmektedir. Bilgisayara yerleştikten 

sonra bilgisayarın işletim sistemi açıklarından faydalanıp, kendisini gönderen kişinin emirleri 

doğrultusunda hareket etmektedir (Değirmenci, 2002:84). Bankaların bilişim sistemlerine 

karşı yapılan hukuka aykırı yarar sağlamalar, askeri, bilimsel kurumların sistemlerinde 

gerçekleştirilen casusluk faaliyetleri bu yöntem ile gerçekleşmektedir (Dülger, 2012:105). 400 

milyonun üzerinde virüs çeşidi vardır. 

2.2. Salam Tekniği 

 Bankaların bilişim sistemlerinde yapılan oynama ile failin, bankada hesabı olan 

şahısların hesaplarından virgülden sonraki küsuratlar gibi çok küçük meblağların kendi 

belirlediği hesaba aktarılmasını sağlayıp, büyük meblağlar elde etmesine yol açan bir 

yöntemdir (Dülger, 2012:105). Böylece mağdurlar zararlarını fark etmemekte, ancak fail 

büyük meblağlar elde etmektedir. 

2.3. Hacking 

 Bilişim korsanı da olarak da adlandırılabilecek olan hackerlar internet üzerinden 

bilişim sistemine, sistemde buldukları açıklardan girebilmekte ve sistemdeki tüm bilgilere 

ulaşılabilmektedirler. Diğer sisteme giriş yollarından ayrılan özelliği, sisteme girişlerde 

virüslerin kullanılmasından çok bilişim korsanının kendi bilgi, yetenek ve becerisine 

dayanmasıdır.  

2.4. Ağ Solucanları 

 Virüsten farklı olarak çalışabilen, virüs gibi insan eylemine gerek duymayan ve kendi 

kopyasını bağlandığı diğer sistemlere/cihazlara ileten yazılım türüdür ( Katyal, 2001). Korsan 

cd/dvdlerle, e-mail yoluyla bulaşabilmekte olup, karşılaştıkları güvenlik duvarını aşabilmekte, 

bilgisayarı başka kişilerin kullanımına açabilmektedirler. En büyük tehlikeleri kendi 

kendilerine çoğalmaları ve e-postalardaki adres defterine girip tüm adreslere kendilerini 

yollayabilmeleri ve onların adreslerini de ele geçirip bir silsile takip etmeleridir. 
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2.5. Mantık Bombaları 

 Zaman ayarlı çalışmakta olup özel bir işlem gerçekleştirildiğinde veya kodlanmış bir 

gün ve zamanın gelmesi durumunda sisteme ciddi zararlar verebilmektedirler. Tamamen 

yararlı bir program süsü verilmiş olup kullanıcı tarafından fark edilmesi güçtür. 

2.6. Bukalemunlar 

 Truva atı gibi sisteme giren bukalemunlar, bir zaman sonra gerçek yüzlerini deşifre 

etmekte ve yıkıcı faaliyetlerine başlamaktadırlar. Verileri taklit etme özelliği sayesinde tüm 

parola ve kullanıcı isimlerini kaydettikten sonra ‘sistemin bakımı için belli bir süre 

kapatılacağı’ uyarısının ardından (Değirmenci, 2002:84) sistem içinde istenilen bilgiye 

rahatlıkla ulaşabilmektedir. 

2.7. Spamlar ( İstem Dışı Alınan E-postalar) 

 İstenmeyen epostalar olarak tanımlanabilen spamlar, ticari, reklam vb. içerikli olup, bu 

reklamlar güvenilmez ürünlerin, sıra dışı fırsatların duyurulması amacına yöneliktir. E-posta 

adresleri internette üyelik adresi verilirken yahut başka sebeplerle doldurulmuş olunan 

formlarda mail adres kısmı girilmiş ise, adreslerin spam yollayan şirketlerin eline geçmesiyle 

mesaj bombardımanı başlamaktadır. Spamlar bazen virüsleri de beraberinde getirmektedir. 

Korunmak için gelen spamlara cevap verilmemesi ve okunmadan hemen silinmesi 

gerekmektedir (Dülger, 2012:115). 

2.8. Web Sayfası Yönlendirme 

 Web sayfası yönlendirme tekniği, yasal olmayarak internet adreslerinin bulunduğu 

veri tabanlarında değişiklik yapılarak girilmek istenen web sitesi yerine başka bir web sitesine 

yönlendirme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu yöntemin kimlik ve kredi kartı, banka hesap 

bilgileri gibi bilgilerin girilmesi gereken yahut internet üzerinden alışveriş yapılabilecek site 

adreslerinin başka adreslere yönlendirilmesi ile gerçekleştirildiği bilinmektedir. Kişiler, 

gitmek istedikleri adrese benzer şekilde tasarlanmış sahte bir adrese erişim sağlamakta ve 

girdikleri özel bilgiler üçüncü kişilerin eline geçmektedir. 

2.9. Yemleme (Pishing) 

 İngilizce ‘password- şifre’ ve ‘fishing-balık avlamak’ kelimelerinden türetilen bu 

kavram, korsanların e-postalara banka gibi resmi kurumlardan geldiği intibaı uyandıracak 

mailler göndererek kişilerden çeşitli hizmetler bahanesiyle kimlik bilgilerini, kredi kartı 

bilgilerini, şifrelerini almaları yöntemidir. Bir başka yöntem ise banka gibi resmi kurumlardan 
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geldiği düşünülen e-postalar açıldığında daha önce bahsedilen yöntemlerle bilgisayara virüsler 

gönderilmekte ve 3. kişiler girilen bilgileri temin edebilmektedir. 

2.10. Aktivizm 

  

 Aktivizm, belli bir coğrafyada politik, askeri, sosyal konularda bir bilinç oluşturmak 

yahut değişiklik meydana getirmek amacıyla bir görüşe ya da tarafa muhalif tavır sergilemek 

yahut bir argümanı savunmak olarak tanımlanabilmektedir. Aktivistlerin internet odaklı 

eylemleri, otoriter devletlerin internete erişimi sansürlediği zamanlarda bu engeli kırarak 

otoriteler tarafından bilinmesi istenmeyen bilgileri ifşa etmek, eylemleri rahatça koordine 

edebilmek yahut ABD’nin diplomatik belge skandalı olan Wikileaks olayındaki gibi devlet 

kurumlarının gizli evrak ve bilgilerine erişerek bunu tüm dünya ile paylaşmak şeklindedir.  

Bu açıdan bilişim alanının ne kadar tehlikeli olduğu, kişilere maddi ve manevi 

zararların kolayca verilebileceği ihtimali açısından devletler ulusal ve uluslar arası düzlemde 

bu alana müdahale etme gereği duymaktadırlar. 

3. SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ AKTÖRLER 

3.1. Emniyet Genel Müdürlüğü 

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı bünyesinde, yürütülen hizmetlerde 

bilişim desteği vermek, yurt içi ve yurt dışında bilgisayar ağı kurarak bilgi alışverişi sağlamak 

amacıyla 1981 yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak kurulmuş ve ilerleyen yıllarda adı 

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.  Emniyet teşkilatında bilişim ile 

ilgili ilk birim 1997’de Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı bünyesinde Bilişim Suçları 

Araştırma Büro Amirliği olarak kurulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü ukdesinde 

18.04.1998’te Bilgisayar Suçları ve Bilgi Güvenliği Kurulu,  01.03.1999’da Bilişim Suçları 

Çalışma Grubu kurulmuştur. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan 

birimin adı Bilişim Güvenliği Şube Müdürlüğü (Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, 2013), 

kötü niyetli yazılımlarla, e-postalarla, internetten gelen saldırılarla, zararlı içeriklere erişimle 

mücadele etmekte, dış kurumlarla güvenli bağlantı hizmetini yürütmekte, teknolojik alt yapı 

hizmetlerini sunmakta, bilişim suçları alanındaki gelişmeleri araştırmak, PolNet erişimini 

sağlayan güvenli mobil erişim hizmeti verilmek, virüs gibi zararlı yazılımlar hakkında 

gelişmeleri takip edip teşkilatı bilgilendirmektedir. 

Güvenlik Daire Başkanlığı, internet ve dijital platformda yayınlanan eserleri 

incelemekte ve lüzum halinde konu hakkında ilgili yerlerle çalışmalar yapmaktadır. İnterpol 

Daire Başkanlığı, bilişim suçları kapsamında uluslar arası kuruluşlarla gerekli iş birliğini 
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yapmakta, gelişmeleri takip edip ilgili yerlerle bilgi paylaşımında bulunmakta ve belirtilen 

görevlerini yerine getirmektedir. TADOC (Turkish Academy Against Drug and Organised 

Crime) ukdesinde ilgili birimlere akademik destek amaçlı Bilişim Suçları Araştırma Merkezi 

oluşturulmuştur. 

2003 yılında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 

bünyesindeki Bilgi İşlem Büro Amirliği, Yüksek Teknoloji Suçları ve Bilişim Sistemleri Şube 

Müdürlüğü olarak bilişim suçlarıyla mücadele etmiş, ardından Bilişim Suçları ve Sistemleri 

Şube Müdürlüğü adını almıştır (KOM, 2013). 2007 Nisan ayında İstanbul İl Emniyet 

Müdürlüğü’nde Bilişim Suçları Ve Sistemleri Şube Müdürlüğü                                                              

(İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2013), 80 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube 

Müdürlükleri bünyesinde Bilişim Suçları Büro Amirlikleri (Şen, 2012) kurulmuştur. 81 ilde 

08/09/2010 tarihi itibariyle Bilişim Suçları Ve Sistemleri Şube Müdürlüğünden iki ayrı yapı 

oluşturularak Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü kurulmuş ve işi sadece bilişim 

suçu olan bir birim haline gelmiştir (KOM, 2013). 15 ilde de Adli Bilişim Laboratuarları 

oluşturulmuştur (Şen, 2012).  

KOM tarafından il emniyet müdürlüklerinde olay yerine gelen görevlilerin, ilk olarak 

elektronik veri saklayabilen cihazlardaki verilerin kaybolmasını önlemek sonra da usulüne 

uygun olarak bunları toplamakla görevli ilk müdahaleci eğitimi; suçu anlayıp önleme, bir IP 

iziyle faili bulma çalışmalarının nasıl yapılacağı konusunda bilişim suçu soruşturmacısı 

eğitimi; dijital veri depolayan elektronik cihazlar üzerinde, özel yazılım ve donanımlarla, 

bilgisayar bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın delil bulmak amaçlı, windows forensic, 

vista forensic, internet forensic gibi adli bilişim uygulaması ve elektronik verileri ortaya 

çıkarma eğitimleri verilmiştir (Şen, 2012).  

2011 yılı itibariyle bilişim teknolojileri vasıtasıyla işlenen suçların soruşturulması ve 

dijital delil incelemeleri için daire başkanlıklarının ve taşra teşkilatının tek çatı altında 

toplanması, bilişim suçlarıyla mücadelede etkin ve verimli politikalar yürütmek amacıyla 

2011/2025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilişim 

Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı kurulmuş, 28.02.2013 tarih ve 

B.05.1.EGM.065.35539/31772 sayılı Bakanlık oluruna istinaden ismi Siber Suçlarla 

Mücadele Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir (Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 

2013). İllerde oluşturulmuş olan Bilişim Suçlarıyla Mücadele şubeleri de Siber Suçlarla 

Mücadele Şube Müdürlükleri olarak adlandırılmıştır. Şu an için 59 ilde yapılanmanın 

tamamlandığı diğer 22 ilde ise konunun KOM bünyesindeki Bilişim Suçları Büro Amirlikleri 

eliyle yürütüldüğü belirtilmiştir (Çindemir ve Erol, 2013). 

http://www.egm.gov.tr/


 11 

Kriminal Polis Laboratuarları Daire Başkanlığı, dijital delilleri araştırmak, incelemek, 

görüş bildirmek, bilişim sistemlerindeki güvenlik yapılarını incelemek ve sistemdeki açıkların 

tespiti ile bu açıklardan oluşacak delilleri incelemektedir. 10 ilde daire başkanlığına bağlı 

KPL müdürlüğü bulunmaktadır (İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa-Antalya-Adana-Samsun-

Kayseri-Erzurum-Diyarbakır) (Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi Başkanlığı, 2013). 

Asayiş Daire Başkanlığı, teknoloji delilleri konusunda nitelikli personel yetiştirilmesi, 

suç unsuru olan dijital delillerin gereği için uzman birimlere gönderilmesi, internet kafelerin 

denetlenmesi, korsan cd satışlarının denetlenmesi görevlerini yürütmektedir. Türkiye’de 2012 

yılı itibari ile 27.500 internet kafenin bulunduğu belirtilmiştir ( Türkiye Bilişim Derneği, 

2012:9). 

Suçun dijital yollarla takibi ve önlenmesi ile ilgili olarak Emniyet teşkilatının en temel 

yetki kanunu olan PVSK’nın Ek.7 maddesi kapsamında polis ( İstihbarat Dairesi görevlileri ),  

belirlenen suçların men ve takibi amacıyla hâkim kararı ya da gecikmesinde sakıncalı hallerde 

Emniyet Genel Müdürünün veya İstihbarat Daire Başkanının yazılı emriyle telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimi tespit etmekte, hâkimin yazılı emrin aksine kararı neticesinde işlemi 

durdurup kaydedilmiş verileri en geç 10 gün içinde imha etmektedir. Telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişime dair işlemler ile 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi 

kapsamındaki dinlemeler Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, "Telekomünikasyon 

İletişim Başkanlığı" adıyla kurulan tek merkezden yürütülmektedir. Bu Başkanlıkta Millî 

İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili 

birimlerinden birer temsilci bulundurulmakta ve yeteri kadar da personel istihdam 

edilmektedir. Bu maddede belirlenen usûl ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli 

sayılmamakta ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre 

işlem yapılmaktadır.  

3.2. Türk Silahlı Kuvvetleri 

2012 yılı itibariyle, siber tehditleri önlemek, siber saldırılara karşı güçlü siber savunma 

yeteneği kazandırmak için TSK Siber Savunma Merkezi Başkanlığı teşkil edilmiştir. 

Başkanlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer kamu 

kurumları ile ortak faaliyette bulunmakta, NATO ile eşgüdüm içerisinde görev yürütmekte, 

TSK tarafından kullanılan ağlarda düzenli olarak siber güvenlik denetlemeleri ve testleri 

yapmaktadır (Sabah: 2013, 21 Ocak). Gelişen şartlar ve teknoloji kapsamında ortaya çıkan 

suçlar bağlamında Emniyet teşkilatının PVSK’da yapılan değişikliğine benzer şekilde 2803 

sayılı Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanununun Ek. 5. maddesiyle benzer 
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düzenlemeler yapılmış farklı olarak Jandarmanın kendi sorumluluk alanında hâkim kararı 

veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanı veya istihbarat 

başkanının yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit edilmekte, 

hâkimin yazılı emrin aksine kararı neticesinde işlemi durdurup kaydedilmiş verileri en geç 10 

gün içinde imha edilmektedir. TBMM Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu üyelerinin 

Jandarma Genel Komutanlığını ziyaretlerinde edindikleri bilgiler kapsamında, 2002–2012 

yılları arasında, mahkemelerden 75 bin 478 karar çıkartılmış ve 470 bin 102 hedef 

dinlenmiştir (www.habervitrini.com, 2013). 

3.3. Milli İstihbarat Teşkilatı 

 1.1.1983 tarih ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı 

Kanununun 6. maddesi bilişim ve telekomünikasyon açısından 2005 tarihinde yeni 

düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu bağlamda PVSK düzenlemeleriyle aynı tarihte ve benzer 

minvalde düzenlemeler yapılmış, farklı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MİT 

Müsteşarı veya yardımcısının yazılı emri ibaresi konmuştur. 

Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen siber 

saldırılar sonucunda  siber saldırıları önlemlerini görüşmek üzere MİT, İçişleri ve Ulaştırma 

Bakanlıkları ile ilgili kamu kurumlarının üst yöneticilerinin katıldığı toplantılarda 

 MİT bünyesinde siber saldırılara karşı yeni bir birimin kurulması kararlaştırılmış ve yapılan 

çalışmalar sonucunda MİT bünyesinde siber saldırılara karşı yeni birim oluşturulmuştur. Bu 

birimin, siber saldırılara karşı önleyici işlev üstlenmesi, karşı saldırıyla ilgili süreçleri 

yönetmesi ve yönlendirmesi öngörülmektedir (www. haberturk.com, 2012) 

3.4. Siber Güvenlik Kurulu 

Ulusal siber güvenlik konusunda çalışmalar yapmak, milli çözümler geliştirmek, siber 

güvenlikle ilgili önlemler almak, plan program hazırlayıp bunları uygulatmak ve kurum ile 

kuruluşlar arasında koordine kurmak amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı bünyesinde 2012 yılı itibariyle Siber Güvenlik Kurulu kurulmuştur 

(www.ntvmsnbc.com, 2012). Aralık 2012’de Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantı 

gerçekleştirmiş, toplantıda Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2013–2014 Eylem Planına son 

şekli verilmiş, kritik birimlere siber olaylara müdahale birimlerinin kurulması, siber güvenlik 

konusunda akademisyenlerin yetiştirilmesi ve bu konuda lisans, yüksek lisans ve doktora 

seviyesinde eğitimlerin verilmesi, siber güvenliğin milli güvenliğe entegre edilmesi 

kararlarına varılmıştır (www.aktifhaber.com, 2012). 

http://www.habervitrini.com/
http://www.haberturk.com/etiket/i%C3%A7i%C5%9Fleri_bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://www.haberturk.com/etiket/emniyet_genel_m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC
http://www.haberturk.com/etiket/bilgi_teknolojileri_ve_ileti%C5%9Fim_kurumu
http://www.haberturk.com/etiket/bilgi_teknolojileri_ve_ileti%C5%9Fim_kurumu
http://www.haberturk.com/etiket/bilgi_teknolojileri_ve_ileti%C5%9Fim_kurumu
http://www.haberturk.com/etiket/siber_sald%C4%B1r%C4%B1
http://www.haberturk.com/etiket/siber_sald%C4%B1r%C4%B1
http://www.haberturk.com/etiket/siber_sald%C4%B1r%C4%B1
http://www.haberturk.com/etiket/mit
http://www.haberturk.com/etiket/mit
http://www.haberturk.com/etiket/mit
http://www.ntvmsnbc.com/
http://www.aktifhaber.com/
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3.5. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 

TİB2 23 Temmuz 2006 yılından itibaren hizmet vermekte olup, görevleri3 

(Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı,2013); iletişimin tespiti, dinlemek, sinyal bilgilerini 

değerlendirilmek, kayda alınmasına yönelik işlemleri tek merkezden yürütmek, elde edilen 

verileri ve bilgileri ilgisine göre MİT’e, EGM’ ye ve JGK’ya, mahkemeye ve Cumhuriyet 

başsavcılıklarına iletmek, 5651 sayılı Kanuna göre suç oluşturan içeriği önleyecek çalışmalar 

yapmak; bu suçlar işlendiğinde, erişimin engellenmesi tedbirlerini almak, her türlü teknik 

altyapıyı kurmak, adli makamlarca verilen erişim engellenmesi kararlarını uygulamaktır. 

Ayrıca 5651 sayılı kanunun 8. maddesinde işlenen suçlar ile ilgili olarak içerik ya da yer 

sağlayıcı yurt dışında ise re’sen erişim engelleme yapılmakta, müstehcenlik ve çocuk 

istismarsı suçlarında içerik ve yer sağlayıcı yurt içindeyse re’sen erişim engelleme yapılıp 

mahkeme onayına sunulmaktadır ( TİB, 2012). 

3.6. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 

27.1.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunla kurulmuş olan Telekomünikasyon Kurumunun 

10.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yeni bir düzenlemeye tabi 

olmuş yeni ismiyle hizmet veren bir diğer kuruluştur. Gelişen teknoloji ile beraber ülkemizi 

temsil ettiği Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği bünyesinde yürütülen çalışmalar 

kapsamında 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 5070 sayılı Elektronik İmza 

Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi teknolojileri alanında kendisine 

verilen görevleri yerine getirmekte ve “internetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı” 

konularında farklı kesimlere bilinçlendirme seminerleri düzenlemektedir.( Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumu, 2013).  

3.7. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK ) 

2010 yılında TÜBİTAK bünyesinde, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler 

Araştırma Merkezi (BİLGEM),  TÜBİTAK bünyesinde yer alan iki enstitünün; Ulusal 

Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ile daha önce Marmara Araştırma 

Merkezi’ne (MAM) bağlı olarak faaliyet gösteren Bilişim Teknolojileri Enstitüsünün (BTE), 

TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında birleşmesiyle kurulmuştur (TÜBİTAK, 2013).   TÜBİTAK 

bünyesinde faaliyet gösteren ve bilişim üzerine çalışan enstitüler şunlardır (TÜBİTAK, 2013):  

                                                 
2 5651 sayılı ‘ İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 

Kanun’ ile bünyesinde İnternet Daire Başkanlığı kurmuştur. 

3 “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul 

ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Yönetmeliğin” 17. Maddesiyle 

düzenlemiştir. 

http://www.uekae.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&cid=8181
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Kamu ve özel sektör için AR-GE çalışmaları yapan ve kamu için e- dönüşüm alanında 

mevcut durum analizi hizmeti veren, kamu için yazılım geliştiren ve teknik danışmanlık 

yapan Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü,  

Kriptoloji ve bilgi güvenliğinde en geniş kütüphanesiyle, bilgi güvenliği ve elektronik 

sistem projeleri geliştiren Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE),  

Bilişim Sistemleri Bölümü çerçevesinde mayın tespiti, arama kurtarma, sınır 

güvenliği, yüksek frekans radarı, su altı sensorları, gömülü sistem geliştirme platformları ve 

görüntü işleme konularında hizmet veren, 2010 yılında BİLGEM çatısı altına girmiş bilgi ve 

iletişim alanında uygulamalı araştırmalar yapan ve projeler üreten Bilişim Teknolojileri 

Enstitüsü (BTE),  

Elektronik harp alanında yazılım donanım araştırmaları yapan, bu konuda teknik ve 

taktiklerin geliştirilmesi eğitimi veren, Müşterek Elektronik Harp Destek Komutanlığı 

(MEHDESKOM) Kışlası içerisindeki İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN),  

1997 yılından itibaren Bilgi Sistemleri Güvenliği (BSG) Birimi adı ile TÜBİTAK 

UEKAE altında, 2012 yılından bu yana ise BİLGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, 

askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre bilişim sistemleri güvenliği ile 

ilgili danışmanlık sağlayan Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE)’dür.  

3.8. İnternet Erişimi Sağlayıcılar 

Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel 

kişiler erişim sağlayıcılar olarak tanımlanırken 2007 tarihli 5651 sayılı İnternet  Or-

tamında   Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Müca-

dele Edilmesi Hakkında Kanun erişim sağlayıcılarının yükümlülüklerini belirlemiştir.4  

İlk olarak dar band erişim sağlayan çevirmeli bağlantı yöntemi ile internet erişimi 

sağlanmaya başlanmış ancak zamanla yerini daha hızlı olan ve geniş band erişim sağlayan 

                                                 
4 MADDE 6- (1) Erişim sağlayıcı; a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak 

haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle, b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, 

yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar sakla-

makla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla, c) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce du-

rumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve 

usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle, yükümlüdür. 

(2) Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektir-

mediğini kontrol etmekle yükümlü değildir. 

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafındanon-

bin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
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DSL teknolojisi almıştır. Aynı zamanda kablo tv yöntemi ile de internet erişimi 

sağlanabilmektedir. Telsiz yerel alan ağları (WLAN) yöntemi ise radyo işaretlerinin belirli bir 

frekans kanalından iletilerek gerçekleşmektedir. GSM operatörleri ile de internet erişimi 

sağlanmakta olup en yaygın sistem GSM 900’dür ( TBMM, 2012: 226-230). 

 İnternet servis sağlayıcıların abone rakamlarına göre sıralaması TTNET, Superonline, 

Doğan TV Dijital, Vodafone Net, Turknet, Millenicom, Metronet, Vodafone Alternatif, 

Telnet ve Grid şeklindedir (TBMM, 2012:236). 

 Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Gizliliğinin 

Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmeci (yetkilendirme çerçevesinde 

elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt 

yapısını işleten şirket) olarak tanımlanan erişim sağlayıcılara bu yönetmelikte kullanıcılarına 

ait kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, konum ve trafik verilerini ne şekilde ve hangi 

durumlarda işleneceğini göstermek, saklanması öngörülen veri kategorilerini tespit etmek ( tel 

no, abone ismi, adresi, iletişim tarihi, internet protokol adresi, e posta adresi gibi) ve bunların 

ne kadar süre ( normal şartlarda 1 yıl, soruşturma varsa soruşturma bitene kadar) saklanacağı 

belirtilmektedir 

İlgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye 

taraf olanların tamamının rızası olmaksızın haberleşmenin dinlenmesi, kaydedilmesi, 

saklanması, kesilmesi ve gözetiminin yasak olduğu belirtilmiştir. 

3.9. Diğer 

2012 yılının Haziran ayı itibariyle Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında Siber Güvenlik Bilim dalı açılmıştır (Yaşar 

Üniversitesi, 2012). Bir diğer kurum ise 1/11/2011 tarihli, KHK / 655 Karar Sayılı Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 29.Maddesi ile Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş, internetin 

hayatın her alanında, bilim, eğitim ve kültür alanlarında etkin, yaygın erişilmesi için politika 

ve strateji hazırlamak ve Bakana sunmakla görevli olan İnternet Geliştirme Kuruludur 

(İnternet Geliştire Kurulu, 2010).  

4. SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE HUKUKİ SÜREÇ 

Teknolojinin gelişimine karşı toplumsal uyumun da hızla değişmek zorunda olduğu 

genel kabul görmektedir. Bu uyumun gerekli şekilde gerçekleşmemesi toplumda siber 

suçlardaki mağduriyetleri arttırmaktadır. Bu mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli alt 



 16 

yapının, yasal mevzuatın, idari yapılanmanın hazırlanması ve toplumun bilinçlendirilmesi 

görevi devletlere düşmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ile yeni suç tipleri artmış, bir kişinin 

maddi varlığı cebine el sokulmadan ele geçirilebilir ve hesabındaki paralar kolayca alınabilir 

hale gelmiştir. Bundan mağdurun haberi bile olmayabilmekte veya geç olabilmektedir. 

Toplumsal ve kültürel sistemin kendisini yeniliklere göre yeniden düzenlemesine uyum 

sağlama denmektedir (Ogburn’dan akt. Kongar, 2010:170). Maddi kültürü meydana getiren 

teknolojik icatlara toplumun maddi olmayan kültürü uyum sağlayamadığında ‘kültür boşluğu’ 

oluşmaktadır (Kongar, 2010:170). Örneğin toplumda araç sayısı hızla artmaktadır. Bu maddi 

kültürü oluşturmaktadır. Buna mukabil trafik kurallarına uyum sağlamada toplumsal olarak 

geriden geliş sorunları beraberinde getirmekte bu da trafik kültüründe kültür boşluğu 

yaratmaktadır. Aynı sorun bilişim konusunda da geçerlidir. Toplumda bilgisayar, internet, cep 

telefonu, kredi kartı gibi araçlar (maddi kültür) hızla yayılmaktadır. Türkiye İstatistik 

Kurumunun 2011 yılı Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının Sonuçlarına 

göre 16–74 yaş grubunda internet kullanan bireylerin düzenli internet kullanım oranı %89,5 

iken, hanelerin % 42,9’u internet erişim imkânına sahip olduğu görülmektedir (TÜİK, 2011). 

Ancak bu yeni cihazlara karşı nasıl bir güvenlik politikasının uygulanacağının, nasıl güvenli 

kullanılması gerektiği konusundaki bilinç (maddi olmayan kültür) toplumsal olarak genel 

yaygınlık kazanmamıştır. Bu alanda yaşanacak mağduriyetlerin ciddi zararlar 

doğurabilmesine binaen devletler de yeni suç tiplerine karşı mevzuatlarında değişikliğe gitme 

gereği durmaktadırlar. 

İletişimde meydana gelen değişmeler neticesinde mevcut düzenlemelerin yetersiz 

kalması sonucunda Avrupa Konseyince iç hukuku da etkileyen, taraflar arası işbirliği öngören 

‘Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların 

Korunmasına Dair Sözleşme’, Strasbourg’da 28.1.1981 tarihinde Türkiye’nin de aralarında 

bulunduğu devletlerce imzalanmıştır. Ancak Sözleşmenin 4’üncü maddesi gereğince, iç 

hukukta kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılmasının zorunlu olması 

ve ülkemizde buna yönelik bir yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle, Sözleşme Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından henüz onaylanamamıştır ( TBMM, 2012:807). 

4.1 Avrupa Siber Suç Sözleşmesi 

 

 İnternetin tüm dünyada yaygınlaşması ve bununla beraber oluşan suçların uluslararası 

düzlemde işbirlikçi bir anlayışla çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla oluşturulmuş olan ve 

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmış olan Avrupa Siber Suç Sözleşmesi 23 Kasım 2001 

tarihinde imzaya açılmıştır. 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bilgisayar ve 
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internet suçlarını merkezine alan ilk uluslar arası sözleşme olma özelliğini taşımaktadır. Siber 

suçlarla mücadelede uluslar arası işbirliğini öngörmektedir.  Türkiye Avrupa Siber Suç 

Sözleşmesini 10 Kasım 2010 tarihinde imzalamıştır (Vikipedi, 2013). 

 

Sözleşmenin amacı ‘siber suçlarla mücadelede hızlı ve güvenilir bir uluslararası 

işbirliğinin gerçekleştirilmesi, ortak maddi cezai müeyyidelerin tespiti, bilgisayara 

sistemlerinin kötü amaçlı kullanımının engellenmesi, Birleşmiş Milletler, OECD, G–8 ve 

Avrupa Birliği’nin siber suçlarla mücadelesinde aldığı tedbirlere gereken önemin 

verilmesi, ulusal ceza hukuklarının birbirine benzemesi ve bilişim suçlarının ortak 

tanımının yapılması, bu suçlara karşı etkin bir mücadelenin yapılması’ olarak 

tanımlanmıştır (Council of Europe, t.y). 

 

Uluslar arası standart olarak kabul edilmeye başlanmış olan ve bugüne kadar 59 ülke 

tarafından imzalanmış olan sözleşme kapsamında yasadışı erişim, yasadışı müdahale, verilere 

müdahale, sistemlere müdahale, cihazların kötüye kullanımı, bilgisayarlarla ilişkili sahtecilik 

ve sahtekârlık fiilleri, tanımlanmış tek içerik suçu olarak bulunan çocuk pornografisi, telif 

hakları ve benzer hakların ihlaline ilişkin suçlar, kurumsal yükümlülükler ve yaptırımlar gibi 

konular tanımlanmaktadır.  Türkiye sözleşmeyi imzalamış ancak onaylamadığından bağlayıcı 

durumda olmamıştır. Bu sözleşmeye ek protokol olan Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen 

Irkçı ve Yabancı Düşmanı Eylemlerin Suç Haline Getirilmesi Protokolü 28 Ocak 2003 

tarihinde imzaya açılmış, 35 ülke tarafından imzalanmış ancak Türkiye henüz 

imzalamamıştır.  

4.2. Türk Ceza Kanunu 

4.2.1. 765 Sayılı (Mülga) Türk Ceza Kanunu Kapsamında Bilişim Suçları 

Bilişim suçlarının 1990’lı yıllarla beraber yasal düzenlemelere konu olmaya başladığı 

görülmektedir (Karagülmez, 2009:119).  Ortaya çıkan suçlarla beraber tartışmalar gündeme 

gelmiş, bir görüş yeni suçlar için ayrı düzenleme yapılmasının gerekmediğini düşünürken, 

diğer görüş de kıyas yasağı ve kanunsuz ceza olmaz prensiplerinden hareketle ayrı düzenleme 

yapılmasının gerekliliğini savunmuşlardır (Dülger, 2012: 199-201).  Zamanla ikinci görüşün 

hâkim olduğu, bu bağlamda bilişim suçlarının mevcut yasalarda değişiklik yapılması yoluyla 

düzenlendiği görülmektedir. 1991 yılında 765 sayılı TCK’ya Bilişim Alanında Suçlar babı 

eklenmiş olup bunlar da Fransız Ceza Kanunundan alınmıştır (Dönmezerden akt. 

Karagülmez, 2009:118). İnternetin yaygınlaşması ve beraberinde ortaya çıkan yeni suçların 

756 sayılı TCK’da yer almamış olması tartışmalara yol açmıştır.  

 Mülga 765 sayılı TCK’nın 525 a ve devamı maddelerinde; bilgileri otomatik olarak 

işleme tabi tutmuş bir sistemden, programları, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme; böyle 
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bir sistemde yer alan programı, verileri başkasına zarar vermek üzere kullanma, nakletme 

veya çoğaltma; kısmen/tamamen tahrip etme, değiştirme, silme, sistemin işlemesine engel 

olma/yanlış biçimde işlemesini sağlama; hukuka aykırı yarar sağlama gibi suçlar işlenmiştir. 

Decoderli kanalların bu yöntemle izlenmesinde, ATM’lere yerleştirilen düzenekle kartların 

sıkışmasını sağlayıp para çekme olaylarında bu maddenin uygulandığı görülmüştür 

(Karagülmez, 2009:146).  

4.2.2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  

Yeni TCK’nın düzenlenmesinde öğretiden gelen eleştiriler dikkate alınarak 

korudukları hukuksal değer bakımından ilgili oldukları bölümlerde benzer suç tipleriyle 

birlikte değerlendirildikleri görülmektedir (Dülger, 2012:206). TCK’da bilişim suçları ile 

beraber bilişim sistemleriyle işlenebilecek suçlar da tasnif edilmiştir. Bundan doğrudan 

bilişim sistemlerinin hedef alındığı suçlar ile bilişim sistemlerinin suç işlemek için vasıta 

olarak kullanıldığı suçlar ayrımı da çıkarılabilmektedir. 

 ‘Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar’ bölümündeki suçlar: 

a) Haberleşmenin gizliliğini ihlal (m.132)5:Bilişim sistemleriyle işlenmesi olanaklı 

suç tiplerinden olmasıyla birlikte spesifik olarak haberleşmenin yapıldığı vasıta belirtilmediği 

için tüm haberleşme faaliyet ve vasıtaları bu madde kapsamındadır. 

b) Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (m.133)6: 

Yasadışı dinlemelerin önüne geçilmek istenmektedir. 

c) Özel hayatın gizliliğini ihlâl (m.134)7: Madde 133 ve madde 134 ile ilgili olarak 

birkaç husus söz konusudur. TBMM’nin kamuoyunda ‘Böcek Komisyonu’ olarak bilinen 

komisyona MİT mensuplarının aktardıkları bilgilere göre; laptoplar da dinleme cihazı görevi 

görebilmektedir. Laptopların kameraları, ses kartları, mikrofonları ile dinleme 

yapılabilmektedir. Akıllı telefonların arka programları çalıştırılabilmekte, mikrofonu 

açılabilmekte ve dinleme yapılabilmektedir. Bu görevde bulunanlar asla telefonlarını 

                                                 
5 MADDE 132. (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl etmek… (2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı 

olarak ifşa etmek…(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa etmek …(4) Kişiler 

arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması hâli hükme bağlanmıştır. 

6 MADDE 133. (1) Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinlemek, ses alma 

cihazı ile kaydetmek….(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda almak….(3) 

Bu bilgilerden  yarar sağlamak, bunları başkalarına vermek veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin etmek…Bu konuşmaların basın 

ve yayın yoluyla yayınlanması hâli hükme bağlanmıştır. 

7 MADDE 134. (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl etmek …Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi 

hâli…(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek …Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâli hükme bağlanmıştır. 
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odalarının başköşelerinde tutmamaktadırlar ve toplantı masalarının üzerine koymamaktadırlar 

(El: 2012, 4 Mart). Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. 

Uğur Saraç, sadece kriptolu telefonların dinlenmesinin mümkün olmadığını; küllük, hesap 

makinesi, mouse gibi aletlere yerleştirilen kart ile gibi dinleme yapılabildiğini, jammerların 

dinlemelere karşı güvenlikli olmadığını belirtmiştir (Çiftçi, 2013:1 Mart). 

d) Kişisel verilerin kaydedilmesi (m.135)8:  6.2.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiş olan Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin 

İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik ise Elektronik Haberleşme 

Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin 24 

Temmuz 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanması ve 24 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe 

girmesiyle yürürlükten kalmıştır. Bu yönetmelik siber suçlarla mücadele kapsamında kişisel 

verileri belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgiler olarak 

tanımlamış ayrıca, bu verilerin işlenmesi, işleme yetkisi, hangi verilerin saklanacağını, 

verilerin saklanma süresini belirlemiştir. 2010 yılında eklenen Anayasanın 20 maddesinin 3. 

fıkrası kişisel verilerle ilgili düzenleme yapmış ve verilerin korunmasının kanunla olacağını 

belirtmiştir. 

e) Verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme (m.136)9: Çeşitli 

yöntemlerle verme/yayma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Posta yolu, sanal ortam bunlardan 

bir kaçıdır. Yayma işlemi bir web sitesi aracılığıyla başkaları için erişilebilir 

kılınabilmektedir. Ele geçirme işlemleri ise bizzat bilgisayara yerleştirilen CD, USB disk ile 

olabileceği gibi, Truva atı tarzı virüslerle de gerçekleştirilebilir. 

f) Verileri yok etmeme (m.138)10 : Kanunlarda öngörülen sürelerde verileri yok 

edecek kişilerin bunu yapmamaları suç olarak öngörülmüştür. Zira kanun kovuşturmaya yer 

olmadığına dair verilen kararlar neticesinde 10 gün içinde tüm verilerin yok edilmesini 

öngörmektedir. Olumsuz bir kavram karmaşasına yol açmaması açısından neyin kişisel veri 

olup neyin kişisel veri olmadığının tek tek ayrıntılı bir şekilde tanımlanması gerektiği 

literatürde belirtilmiştir. 

 

                                                 
8  MADDE 135. - (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek…(2) Kişilerin siyasî, felsefî, dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka 

aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına, sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kaydetmek hükme 

bağlanmıştır. 

9   MADDE 136. - (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek hükme bağlanmıştır. 

10 MADDE 138. - (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanların  

görevlerini yerine getirmemeleri hükme bağlanbmıştır. 

http://gundem.bugun.com.tr/etiket/dinleme.aspx
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 ‘Bilişim alanında işlenen suçlar’ bölümünde ele alınan suçlar şunlardır: 

 a) Bilişim sistemine girme ( m. 243)11: ‘Orada kalmaya devam etmek’ ile ne kadar 

kalındığında suç oluşacağına dair tereddütler mevcuttur. Bilişim konusuna hâkim birinin suçu 

işleyip çıkmasıyla daha yavaş hareket eden birinin sistemde kalma süreleri değişiklik 

gösterecektir. 

b) Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ( m.244)12: Kanun 

koyucunun burada birçok eylemi ele aldığı görülmektedir.  

c) Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ( m.245)13: Bu maddeyle 

Avrupa Siber Suç Sözleşmesinin 8. maddesinde korunan haklar düzenlenmiştir.14 

 

d ) Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (m. 246):  Buradaki 

suçların işlenmesiyle haksız menfaat sağlanan tüzel kişilere bunlara özgü güvenlik tedbirleri 

hükmolunmaktadır. 

Bu iki kısım dışında TCK’da çeşitli birkaç bölümde bilişim sistemleri vasıtasıyla 

işlenmesi mümkün suça rastlanmaktadır:  

Kişiler ya da kurumlar arasındaki haberleşmenin, herhangi bir vasıta ismi belirtmeden, 

hukuka aykırı olarak engellenmesi (m. 124), hakaret suçunun bilişim sistemleriyle işlenmesi 

(m.125) ele alınmıştır. 142/2-e’ye göre hırsızlığın bilişim sistemlerinin kullanılması ile 

işlenmesi ağırlaştırıcı sebep sayılmıştır. 158/1-f’de dolandırıcılık suçunun bilişim 

sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi 

nitelikli dolandırıcılık olarak tanımlanmıştır. 226. madde de müstehcenlik suçu kapsamında 

bilişim sistemlerinin kullanılmasının suç şekil ve şartları tayin edilmiştir. Müstehcenlik 

kavramının devirden devire, ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülke içinde bölgeden bölgeye dahi 

                                                 
11 MADDE 243. - (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek ve orada kalmaya devam etmek hükme 

bağlanmıştır. 

12 MADDE 244. - (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak….(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, 

değiştirmek veya erişilmez kılmak, sisteme veri yerleştirmek, var olan verileri başka bir yere göndermek…(3) Bu fiillerin bir banka veya 

kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi hali hükme bağlanmıştır. 

13 MADDE 245. - (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçirmek veya elinde bulundurmak, kart 

sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına 

yarar sağlamak… (2) Sahte veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle yarar sağlamak hükme 

bağlanmıştır. 

14 Her bir Taraf devlet, hak olmaksızın kasıtlı olarak kendi veya başkasına ekonomik menfaat temin etmek için veya dolandırıcılık niyetiyle 

diğer bir kişinin mal kaybına sebep olan, (a). her türlü bilgisayar veri girişi, değiştirilmesi, silinmesi, yerinden kaldırılması, (b). bir 

bilgisayar sisteminin çalışmasına yönelik her müdahaleyi gerekli yasal önlemlerle iç hukukunda suç eylemi olarak ortaya koymalıdır.” 



 21 

değiştiği göz önünde bulundurulması gereken bir husus olduğu belirtilmiştir (Dülger, 

2013:612). 

4.3. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el 

koyma başlıklı 134. maddede, şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile 

bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu 

kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine, başka surette delil elde etme imkânının 

bulunmaması şartı koşulmuş, bunlara hâkim tarafından karar verileceği belirtilmiştir.  Başka 

türlü delil elde edememe konusunun hızlı hareket etmenin önemi göz önüne alındığında, 

bilişim sistemindeki delillerin karartılıp yok edilmesi gibi bir durumu ortaya çıkarması da 

muhtemeldir.  

Bilgisayar şifrelerinin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere 

ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç 

ve gereçlere el konulabileceği, şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması 

halinde, el konulan cihazların iade edileceği hükme bağlanmıştır.  

Görüldüğü üzere bilgisayar ve bilgisayar kütüklerinde arama yapılması sadece hâkim 

kararına bağlanmıştır. CMK 119  ve 127 de olduğu gibi gecikmesinde sakınca bulunan hal 

durumu da düzenlenmediğinden Cumhuriyet Savcısının emri ile de arama yapılamamaktadır. 

Her durumda hâkime ulaşılmak ve karar almak gerekmektedir.  Bununla beraber el koyma 

tedbiri kolluk kuvvetinin takdirine bırakılmıştır. Şartlar oluştuğunda CMK 134 de yer alan 

usule uygun aramayı yapan kolluk kuvveti el koymayı da yapmaktadır. Ayrıca karar talep 

etmesine gerek yoktur.  

El koyma işlemi esnasında bir kopyanın alınması ve el konulan cihazların derhal iadesi 

ve istemesi halinde şüpheliye bir kopyanın verilmesi kanun gereği zorunludur. Uygulamada 

asıl sıkıntının buradan kaynaklandığı belirtilmiştir (Çekiç, 2013). El konulan verilerin kendisi 

bizatihi suç unsuru oluşturuyorsa tekrar şüpheliye iade edilecek midir? Suç unsuru olabilecek 

veriler şu şekilde sıralanabilir: Devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgiler, çocuk pornografisi 

verileri, kişisel veya kamusal veya şirket verilerinin ele geçirilmesi suçuna konu olan veriler, 

başkalarına ait kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri gibi… Bu örnekler uygulamada en 

sık karşılaşılan örnekler olduğu belirtilmiştir. Suçun kendisini oluşturan bu verilerde adli 

bilişim işlemi gerçekleştirilerek kişilere bu verileri iade etmek suçun devamını sağlamak 

demektir. Bu durum bir çelişki oluşturmaktadır.  CMK 134 de suç unsuru verilerin iadesinin 

engellenmesini öngören bir düzenleme yoktur. Uygulamada çeşitli farklılıklar yaşanmaktadır. 

Bazı davalarda CMK 134 gereği savcı, verilerin iadesi talimatını verirken, bazı davalarda, suç 



 22 

unsuru olan kısımlarından arındırılmış olarak iade edilmesi ve bu durumun tutanağa 

bağlanması talimatı verilmekte, bazı davalarda ise hiçbir şekilde iade edilmemesi talimatı 

verilmektedir (Çekiç,2013).  

Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün 

verilerin yedeklemesi yapılmalıdır. Bu madde bağlamında yapılan incelemelerin ve işlemlerin 

orijinal delilin kopyası (imajı) üzerinde alındığı bilinmektedir. Bu bağlamda orijinal delil ile 

imajın özet çıktı değerlerinin aynı olması, delil üzerinde sonradan bir değişikliğin olmadığı 

anlamına gelmektedir (Şimşek vd., 2012:28). Dijital delillerin toplanması ve incelenmesi de 

bir hassasiyet ve önem arz etmektedir. Nitekim olay mahallinde sinyallerin etkisiz hale 

getirilmesi, olay yeri fotoğraflaması, sistem saatleri, kapalı bilgisayarların açılmaması, açık 

bilgisayarların kullanılmaması, fare ve klavyeye dokunmamak, bilgisayarın açık olduğu 

durumlarda RAM imajının alınması, tüm işlemler bitince bilgisayarın elektrik bağlantısı 

kesimi, her delilin ayrı etiketlenmesi önemlidir (Şimşek vd., 2012:63-66). Bilinmesi gereken 

bir diğer husus silinmiş dosyaların üzerine eğer işletim sistemi sildiği kısma başka bir dosya 

yazmamışsa geri kurtarılabileceğidir. Aksi takdirde geri getirme mümkün değildir. Bu işlem 

güvenli veri imha programlarıyla da gerçekleşebilmektedir (Şimşek vd., 2012:74). Dijital 

delillerin incelenmesi de orijinal delil üzerinde değil alınan imajı (kopyası) üzerinde 

olmaktadır. Delil üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını göstermek açısından bir tür 

sanal mühür görev gören hash (özet) değeri ile imaj alma uygulanmaktadır. Özet 

algoritmalarıyla yüksek miktardaki veri küçülebilmektedir. Orijinal disk ile imajın özet 

değerlerini gösteren algoritma farklılık arz ediyorsa ikisinden birinin veya ikisinin de üzerinde 

oynama yapılmış demektir. Hash değeri raporda belirtildiği takdirde bir tür sanal mühür 

görevi görecektir (Şimşek vd., 2012:79-80).  

5.4. 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) 

 Günümüzde internet teknolojisi ile bilgiler, müzik, film gibi sanat eserleri çok kolay 

şekilde ve herhangi bir meblağ ödemeden kopyalanıp çoğaltılabilmektedir.1951 tarihli bu 

kanun kapsamında eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel 

sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri olarak 

tanımlanmıştır. 6. maddeye 1995 tarihinde eklenen değişiklikle bilgisayar programının 

uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim yapılması da koruma altına alınmıştır. 

71. maddeyle bu kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserlerini satışa arz eden, satan, 

kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal 

veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişiler 

hakkında hüküm verilmiş, 72. maddesiyle bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak 
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çoğaltılmasını engellemek amaçlı oluşturulmuş programları etkisiz kılabilecek program veya 

teknik donanımları üretmek, satmak, suç olarak kabul edilmiştir. Bu maddelerin suç olarak 

kabul edilebilmesi için kişisel kullanım dışında olma şartı, suçun takibini sağlama açısından 

zorlaştırıcı olacağı düşünülmektedir. 

5.5. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 

 Gelişen teknoloji elbette ticarete de yansımış, kişiler ya da kurumlar birbirlerini 

görmeden internet üzerinden alışveriş yapabilir konuma gelinmiştir.  Buna mukabil anlaşma 

ve ticaret koşullarının hukuki düzlemde yerine getirilebilmesi için belli şartların gerekliliği 

elektronik imza kavramının da doğmasına sebep olmuş, bu kapsamda uluslar arası kapsamda 

geri kalmamak amacıyla 2004 tarihinde gerekli düzenleme yapılmıştır. Elektronik imza, bu 

kanunda, ‘başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı 

bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri’ olarak tanımlanmıştır. 

Nitekim 2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 205. maddesi usulüne 

uygun elektronik imza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağını belirtmiştir. İmza 

oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı, elektronik sertifikalarda sahtekârlık suç olarak 

tanımlanmıştır. Dülger’in de belirttiği gibi Elektronik İmza Kanunun konuya binaen daha özel 

bir kanun olduğu göz önüne alındığında özel hükmün bulunduğu durumlarda genel hükmün 

uygulanmayacağını belirtmek gerekmektedir (Dülger, 2012:652). 

5.6. 5651 Sayılı İnternet  Ortamında   Yapılan Yayınların    Düzenlenmesi   Ve Bu 

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 

 İnternetin yaygınlaşması ve ortaya yeni suçların ortaya çıkmasında kadar geçen sürede 

internet ve dolayısıyla sanal âlem bir süre sınırsız özgürlükler alanı olmuştur. Ancak ilerleyen 

zaman oluşan hukuksuzluğun doldurulması gerektiği görüşünü hâkim kılmış, bu süreç, yasal 

zeminde yeni kanunlar oluşana kadar ‘mahkemeler ve idareler’ tarafından doldurulmaya 

çalışılmıştır (Dülger, 2012:701). İnternete ilişkin hukuki bir alt yapının da mevcut olmayışı bu 

yasanın ortaya çıkarılmasında etken bir faktör olmuştur. 

 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5651 sayılı yasayla belirli suçlarla yer ve erişim 

anlamında mücadele esas alınmıştır. Bu bağlamda internet ortamı üzerinden kullanıcılara su-

nulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler olarak 

tanımlanan içerik sağlayıcılar sundukları her türlü içerikten sorumlu tutulmuşlardır. Hizmet ve 

içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri olarak 

tanımlanan yer sağlayıcılar ise yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir fa-

aliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla beraber, yer  sağladı-

ğı  hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla,  ka-
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nunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre ( dipnot 15’te belirtilen suçlar) haberdar edilmesi ha-

linde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla 

yükümlüdür. 

Belli suçlar15 ile ilgili yayın yapılması durumunda erişimin engellenmesi kararı soruş-

turma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilebilmektedir. Bu 

yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde erişimin engellenmesi 

kararı re’sen  Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını tarafından verilebilmektedir.  

Kanunun 10. maddesi16 ile görevli TİB için ‘internet sansür kurumu’ (Dülger, 

2012:753) benzetmesi yapılmıştır.  Aynı minvalde bir başka eleştiri de suç ve suçla 

mücadelede suçun işlendiğine dair kararın mahkemelerce verilmesi yönündedir. Nitekim 

yasanın 8. maddesinin 4. fıkrası17 için eleştiriler; bu kuralın istisna olmasına rağmen 

neredeyse kaide halini aldığı (Dülger, 2012:788), bir suçun işlendiğine karar verecek merciin 

yetkili ve görevli mahkemeler olduğu, eğer bir suç işlenmişse kişilerin CMK kapsamında 

ilgili yerlere suç duyurusunda bulunmaları gerektiği (Dülger, 2012:800) yönündedir. 

Gerçekten de yasayla idari bir kuruma bu görevin verilmesi keyfi uygulamalara da sebep 

olabilecek mahiyette olma riskini taşımaktadır. Nitekim yasada TİB’in bahse konu suçlar 

kapsamında uyguladığı re’sen erişimi engelleme kararının ne zaman sona ereceği 

belirtilmemekte ve bu karar daha sonra herhangi mahkeme tarafından onaylanmamaktadır. Bu 

kanun kapsamında vatandaşın da katılımını sağlamak amacıyla 23.11.2007 tarihinde İnternet 

Bilgi İhbar Merkezi’nin oluşturulduğu görülmektedir. 

6. SİBER TERÖR 

 

Terör, silahlı eylemler yoluyla kendini ya da davasını duyurma olarak tanımlanırken, 

terörizm bu eylemleri savunan, stratejilerini anlatan, aktaran, geliştiren bir düşünce disiplini 

ya da akımıdır (Bal, 2006:8). Siber terörizm ise politik ya da sosyal amaç uğruna bilişim 

sitemlerinin bir toplumu ya da hükümeti yıldırmak amacıyla birey ve mallara karşı baskı 

altında tutulması olarak tanımlanmaktadır. Havalimanlarındaki hava kontrol sisteminin devre 

dışı bırakılması, acil durumlarda sağlık ve güvenlik birimlerinin haberleşme sistemlerini 

                                                 
15 

İntihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde 

temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçları ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda 

yer alan şablon suçlar 

16 ‘İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara 

erişimin engellenmesine yönelik olarak bu Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almak’ 

17 ‘İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları (13. dipnottaki suçlar) oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması 

halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde ya-

zılı suçları ( çocuk cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarını) oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı resen Başkan-

lık tarafından verilir’ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ter%C3%B6rizm
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kilitleyebilme gibi çoğaltılabilecek örneklerde görüldüğü üzere yaşanabilecek saldırılara 

devlet kurumlarının en küçük bir zafiyete sebebiyet vermeyecek şekilde hazır olmaları 

kaçınılmaz birer gerçektir. 2012 yılında 177 kamu dairesine siber saldırı olmuş, birçok kamu 

dairesinin bu saldırıdan haberi olmamıştır (www.memurlar.net, 2013). 

Kamuoyunun en temel haber alma araçlarından olan kitle iletişim araçları da terörizm 

faaliyetlerinden ayrı düşünülememektedir. Teröristler de iletişim ve bilişim teknolojisinden 

faydalanarak kendi propaganda faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir. Zira internet terörizm 

açısından da kendi fiillerini sansürlemeden duyurma, aynı zamanda haberleşme aracı olarak 

da kullanılmaktadır. Terörist gruplar kendi militanlarıyla internet aracılığı ile haberleşmekte, 

militanlarına internet üzerinden eğitim verebilmektedirler (Karabulut, 2011:182). Siber 

terörizm de en az klasik terör kadar tehlikeli hatta etkisel anlamda ondan da büyük etkilere yol 

açabilecek mahiyette olabilmektedir. Birkaç mouse hareketi ile devlete ait binlerce 

bilgisayarın çökertilebilmesi olasılığını taşıdığı için etkisel anlamda daha etkin olmaktadır 

(Dülger, 2012:159). Üstelik geleneksel terörizm anlayışında hayati riskler söz konusu iken 

siber terörizmde özellikle terörist faaliyette bulunanlar açısından böyle bir risk söz konusu 

olmamakta sadece internete bağlanabilen bir cihaz yeterli olabilmektedir.  

 Siber terörden korunmak amacıyla kapalı devre veri iletim ağı olarak tanımlanabilecek 

intranet’in devlet dairelerinde kullanılması bir yönüyle çözüm olabilmekte ancak yeterli 

olmamaktadır (Dülger, 2012:164). Kamu ve özel sektörde etkinlik ve güvenliği arttırmaya 

yönelik olarak network sistemleri geliştiren ve farklı veri bankalarını aynı ağ üzerinde 

ulaşılabilir kılan Sistem Entegrasyon Teknolojisi, kimlik tanımlama ve doğrulama sistemleri 

geliştirebilen biyometrik, sivil kayıplara yol açmadan teröristleri etkisiz hale getirmeyi 

sağlayan ölümcül olmayan silahlar, nanoteknoloji ve veri tarama teknolojileri (Yılmaz, 

2012:128-129) de iç güvenlik kapsamında yakın ya da muhtemel bir tehdide karşı zaruri 

görülen mücadele ve korunma sistemleridir. 

 Siber tehditlerin varlığı açısından Türkiye’nin yaptığı hazırlıklardan biri de ilki 2011 

yılında ikincisi ise 2013 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 

koordinesinde, BTK-TÜBİTAK (BİLGEM) tarafından  düzenlenen ve savunma sektörü, 

silahlı kuvvetler, adli birimler ve muhtelif bakanlıkların temsilcilikleri ile kamu – özel 

kurumların katılımıyla gerçekleştirilen siber güvenlik tatbikatıdır. Sistemlerdeki açıkları 

bulmak, saldırı esnasında müdahale yöntemlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir 

(Sabah, 2013: 8 Nisan). 
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Değerlendirme 

 Teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası olmaya başladığı 1990’lı yıllarla beraber 

hayatımıza hiç bilmediğimiz suçlar da girmiş, hatta bildiğimiz suçlar şekil değiştirir bir hal 

almıştır. Bunun etkileri zamanla topluma hâkim olmuş, devlet nezdinde de yansımaları 

gecikmemiştir. Bu kapsamda uluslar arası arenada bilişim alanında bir ilk olan  ‘Kişisel 

Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına 

Dair Sözleşme’, 1981 tarihinde ülkemizce de imzalanmıştır. Ardından Avrupa Siber Suç 

Sözleşmesi 23 Kasım 2001 tarihinde imzaya açılmış, Türkiye de bu sözleşmeyi 2010 tarihinde 

imzalamıştır. Adalet Bakanlığı tarafından kişisel verilerin korunması kanun tasarısı 22 Nisan 

2008 tarihinde TBMM başkanlığına sunulmuşsa da ancak başka bir gelişme olmamıştır. Ne 

yazık ki birinin üzerinden 32 diğerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen uluslar arası bu 

sözleşmelerin iç hukukumuza uyarlanmalarına dair herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Siber 

suçlarla mücadelede uluslar arası işbirliğinin hayati önem taşıdığı unutulmamalıdır. Yasalar 

siber suçlarla aynı hızda hatta onlardan daha hızlı ilerlemezse yasal boşluk oluşacağı bir 

gerçektir. 

Bilgisayarın yaygınlaşması ile ortaya çıkan suçlara karşı 1991 yılında TCK 

kapsamında düzenlemeler yapılmış bir bakıma ilaveci (artırmacı) bir yaklaşımla mevcut 

TCK’da düzenlemelere gidilmiş, ancak bu düzenlemeler bilişim perspektifinden değil klasik 

suç anlayışı ile ayrıca Fransa’nın büyük etkisinde kalınarak gerçekleştirilmiştir. Zamanla 

öğretiden gelen eleştiriler bağlamında yeni TCK oluşturulmuş, bir parça da olsa yasal boşluk 

doldurulmaya çalışılmıştır. Anayasada 20. maddeyle kişisel veriler ile ilgili korumanın 

kanunla sağlanacağının hükme bağlanması olumlu bir gelişmedir.  

TCK’da da 138. madde ile kişisel veriler koruma altına alınmış ancak neyin kişisel 

veri olup olmadığı net şekilde tarif edilmemiştir. Yine TCK’da 243. madde ile bilişim 

sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmanın suç olduğu belirtilmiş ancak orada 

kalma ile ne kadar bir zamanın anlaşılması gerektiğine açıklık getirilmemiştir. TCK 245. 

madde ile Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesinin 8. maddesi kapsamındaki hakların korunmak 

istenmesi olumlu bir gelişmedir. Bazı suç tiplerinin bilişim sistemleri yoluyla işlenmesi 

korunan hukuki yarar bağlamında kanunda tasnif edilmiş ve ağırlaştırıcı sebep sayılmıştır. 

Nitekim Avrupa Konseyi tarafından “Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüsüne Karşı 

Korunmasına Yönelik CETs No:201 Sayılı Sözleşmesi” 13.06.2007 tarihinde kabul edilmiş 

ve Türkiye bu sözleşmeyi 18.07.2011 tarihinde onaylamıştır. Bunun sonucu olarak iç hukukta 

da gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Tüm dünyada ağır yaptırımlar öngören 

çocuk pornografisi için 226. maddeden daha çok çocukların cinsel istismarı başlıklı TCK 103 
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maddenin kullanıldığı ifade edilmiştir ( Çindemir ve Öcal, 2013). Avrupa Siber Suç 

Sözleşmesi’nde tanımlanan çocuk pornografisinin ayrı bir madde olarak tanımlanmayışı da 

bir eksiklik olarak görülmektedir. 

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi Türkiye Bulguları Özetine göre (Eu Kıds Onlıne, 

2012) Türkiye’de ailelerin sadece %29’u internet kullanmayı bilmektedir. Bu durumda 

ebeveynler çocuklarının sanal âlemde nerelerde dolaşıp kimlerle arkadaşlık kurduklarını büyük 

çoğunlukla takip edememekte bu durum da çocuk istismarlarına yol açmaktadır. Yine aynı 

rapora göre bilgisayar, Avrupa’daki ebeveynlerin %67, Türkiye’deki ailelerin ise sadece 

%24’ünde ortak kullanım alanında bulunmaktadır. Bu durumda aile içi kontrolün 

sağlanamayacağının bir kanıtıdır. Yetkili aktörlerin bu konularda aileleri bilinçlendirici 

eğitimler, programlar en etkilisi de medya aracılığıyla yayınlar yapmaları hayati önem 

taşımaktadır. 

CMK kapsamında 134. madde ile belirtilen ‘başka türlü delil elde edememe’ şartı 

sakıncalı durmaktadır. Zira hem zamana karşı hareket edilecek, hem de siber suç soruşturması 

kapsamında öncelikli olarak bilgisayar vb yerler haricinde delil aranacaktır. Ayrıca siber 

suçlarla ilgili olarak delil elde etmek için ilk olarak kişinin kullandığı bilgisayar gibi 

cihazlarda işlem yapmak gerekirken bunun yerine ne tür yollardan ve hangi tür eşyalar 

üzerinde delil elde edilebileceği karanlık bir noktadır. 

Bir diğer husus ise el konulan dijital kaynakların imajlarının alındıktan sonra iade 

edilmesinin mağdur açısından mağduriyetinin devam edip etmeyeceği yönündedir. Bu da bir 

eksiklik olarak devam etmektedir. Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde CMK 134 değil 

TCK 54 gereği müsadere tedbirinin uygulanmasının uygulamada farklılığa son vereceği 

düşünülmektedir. Çünkü bu suç aletleri ya da veriler kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan 

veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen alet ya da veri 

durumundadır. Bu nedenle orijinal cihaz ve imajlar hiçbir surette şüpheliye iade 

edilmemelidir. Bununla beraber, şüphelinin olağan yaşantısına devam edebilmesi için istemesi 

halinde ihtiyacı olan ve suç unsuru içermeyen veriler ayıklanarak bir kopyası kendisine 

verilebilir. Ancak orijinal cihaz ve verilerin bütünlüğü bozulmamalıdır.  

Dijital deliller ile ilgili işlemlerin soruşturmanın en başından nihai karara kadarki 

geçen süre zarfında tüm yurt çapında düzenli ve bilinçli şekilde yapılması açısından 

kanunların daha detaylı yönetmelik vb. çalışmalarla desteklenmesi düşünülebilir. Delil 

toplama bağlamında 1983 tarihli ‘Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin 

Toplanması, Muhafazası ve İlgili Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik’ kapsamında, 

günümüz teknoloji ve yeni ortaya çıkan suç tipleri göz önüne alınarak, adli bilişim alanında ve 
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dijital delil toplama, muhafaza ve gerekli inceleme ile ilgili olarak gerekli düzenlemenin 

yapılmasının, hem bir eksikliği gidermiş olacağı, hem de uygulamada yeknesaklığı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

FSEK kapsamında ise  bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının 

önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya 

teknik donanımları vb. kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi için yaptırım 

düzenlenmiş, kişisel kullanım suç olmamıştır. Bu da telif hakları kapsamında bir eksikliktir. 

Elektronik İmza kanunu ile getirilen düzenlemeler de olumlu gelişmelerdendir. 

5651 sayılı kanunla TİB’e 8. maddenin 4. fıkrası ile adli bir makammışcasına yetkiler 

verilmesi ise eleştirilebilecek bir diğer durumdur. Bu husus TİB’in ilgili yayınlar ile ilgili 

olarak mahkeme kararıyla erişimin engellemesi şeklinde değiştirilebilir. Erişimin 

engellenmesinin bir çözüm olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusudur. Ayrıca erişim 

engelleme ile mevcut suç ortadan kalkmamakta, mevcut içerikler hala internette durmaya 

devam etmektedir. Yasaklanmış siteler için genelleme yapmaktan kaçınarak belki de kullanıcı 

cezalandırılmış olmaktadır yorumu yapılabilir. 

Aktörler açısından bakıldığında kurumların kendilerini çağın gerektirdiği şekilde 

örgütlemeye çalıştıkları görüşü hâkimdir. Buna paralel olarak hâkim ve savcıların da konulara 

hâkim olmaları ve sadece kolluk güçlerinden gelen bilgilerle bağlı kalmamaları açısından 

hizmet içi kurslarla bilgi kazandırılmaları da ayrı bir önem konusudur. Bu bağlamda Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun basım merkezi olan yerlerde Başsavcılıklar altında Bilişim 

Suçları Bürolarının oluşturulmasının teşviki ilgili Başsavcılıkların Bilişim Savcıları olarak 

görevlendirmesinin sağlanması da önemli gelişmelerdir. Hâkim ve Cumhuriyet savcı 

adaylarının eğitimlerini yapan Türkiye Adalet Akademisinin eğitim programına “Bilişim 

Suçlarını” alması olumlu bir gelişmedir (TBMM, 2012: 803). Ayrıca üniversite gibi yüksek 

öğrenim kurumlarında bilişim ve siber alanlarda lisans ve üstü derecede eğitim verilmesinin 

yaygınlaştırılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Siber suçlarla mücadele aktörlerinin hem halkı bu suçlara karşı bilinçlendirmek hem 

kendi varlıklarından haberdar etmek önemli görevleri arasında olmalıdır. Günümüzde siber 

suçların klasik suçlar kadar zararlı olmadığı hatta bunları gerçekleştiren kişilerin dahi gibi 

göründüğü genel bir kanaattir. Ancak siber suçlar kısmında belirtildiği gibi bu suçlar da en az 

ve hatta klasik suçlar kadar zararlı etkiler doğurabilmektedir. 
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SONUÇ 

Siber suçlarla mücadele politikasının analizinin yapılmaya çalışıldığı bu makalede 

siber suçlarla mücadele açısından ülkemizin yeterli olmasa da yasal ve idari alanlarda 

çalışmalar yaptığı kanaatine varılmış, görülen eksiklikler ve aksaklıklar tespit edilmeye 

çalışılarak çözüm önerileri getirilmiştir. Ülkemiz açısından çağın gereğini yerine getirmek ve 

uluslararası arenada geri kalmamak ve vatandaşlarını mağdur etmemek açısından yasal ve 

idari olarak değişikliklere gidildiği görülmüştür. Ancak yine de yasal mevzuatın bazı 

boşlukları ya da giderilmesi gereken eksiklerinin olduğu genel kanaattir. Bundan sonra 

yapılması gerekenin işin fiili anlamında içinde olan kurumlardan alınan geri dönüşümler ile 

mevcut aksaklıkların giderilmesi ve gelişen şartlar ışığında yeniden düzenlemelere gidilerek 

siber suçlar ile mücadelede çağın gereklerine uyarak yasal ve uygulama alanında teknolojinin 

ve siber suçların hızının gerisinde kalmamaktır.  
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