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BİLİŞİM SİSTEMLERİNE YÖNELİK SUÇLARDA 
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA
Bilişim teknolojileri hayatın hemen her alanında köklü değişiklikler yapmıştır. Meydana gelen bu değişikliklerle birlikte 
yeni suç tanımlarının ortaya çıkması ise kaçınılmaz olmuştur. Bu suçlardan biri de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) bilişim suçları başlığının 244. maddesinde düzenlenen “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya 
değiştirme” suçudur.

Suçun oluşması için bir bilişim sisteminin (i) faaliyetinin dışarıdan yapılan bir müdahale doğrultusunda engellenmesi, 
(ii) faaliyeti gerçekleştiremeyecek kadar tahrip edilerek bozulması, (iii) bilişim sistemindeki verilerin yapılan bir 
müdahale sonucunda içeriğinin ya da yapısının bozulması, (iv) yok edilmesi, (v) değişikliğe uğratılması, (vi) erişilmez 
hale getirilmesi, (vii) sisteme dışarıdan veri yerleştirilmesi veya var olan verilerin sistem dışına gönderilmesi 
eylemlerinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. 

Yukarıda sayılan eylemlerin gerçekleştirilmesi ve bunların sonucunda kişinin kendisi ya da başkası yararına haksız 
çıkar sağlaması halinde sayılan eylemler başkaca bir suç oluşturmadığı takdirde TCK m.244/4’e göre daha ağır 
cezalandırılmaktadır ancak eylemler neticesinde mağdur veya suçtan zarar gören nezdinde bir zarar oluşması 
gereklidir. Bununla birlikte Kanun’da bu zararın maddi ya da manevi zarar olup olmadığı konusunda bir açıklık 
bulunmamaktadır.

Tanımlanan eylemleri gerçekleştiren ve bundan haksız çıkar sağlayan herkes suçun faili olabilmektedir. Ancak tüzel 
kişiler suç konusu eylemler neticesinde zarara uğradıkları takdirde bu suçtan zarar gören olarak kabul edilebilecekken 
suçun faili olmaları mümkün değildir. Zira suçta ve cezada şahsilik ilkesi gereği tüzel kişiler bünyesinde işlenen suçlar 
için yalnızca güvenlik tedbiri uygulanabileceği öngörülmüştür.

Bilişim sistemine veya verilere müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama suçu uygulamada, gerçek kişilerin 
kullanımında olan internet bankacılığı şifrelerinin elde edilmesinin ardından hesaplardan yapılan para transferleri 
olarak görülmektedir. Ancak bu konuda da sıkça dolandırıcılık ve hırsızlık suçuyla iç içe geçmektedir. TCK m.244/4’ü 
dolandırıcılık suçundan ayıran temel nokta haksız kazanç sağlanırken gerçek kişilere yönelmiş olan hileli bir işlemin 
olmamasıdır. 

Örneğin bir çalışanın çalıştığı şirketin internet bankacılık şifresini elde ederek, sahte kimlik bilgileriyle açmış olduğu 
banka hesabına para aktarması Yargıtay tarafından TCK m.244/4 kapsamında değerlendirilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 244/4. maddesinin uygulama alanı çok sınırlı bulunmaktadır. Gerek hırsızlık 
gerekse dolandırıcılık suçuyla ayrımlarının kesin olarak belirli olmayışı sınırlı uygulamanın başlıca sebebidir. Ancak 
bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte doğrudan bu kapsamda suç tanımlarının oluşturulması ve uygulamada 
öncelik kazanması çağımızın önemli gerekliliklerinden biridir.
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Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak 
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, 
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari 
alacak takipleri, gayrimenkul, ticari ve ceza dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede 
hukuki hizmetler sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve 
uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
OBJECTION! yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. OBJECTION!’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. OBJECTION! Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


