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1. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE ÖNEMİ
Bilişim suçlarının sosyolojik analizi isimli bu tezi, yazar 2005 yılında kaleme
almıştır. Dolayısıyla bu tezde yer verilen görüş ve düşünceler 2005 yılının
özelliklerini taşımaktadır. Öyle ki, bilgisayar bilimi ve yazılım teknolojileri geçen
süre zarfında oldukça gelişmiş; toplum hayatında kapladığı rol genişlemiştir. Bu
nedenle tezin özetinde yer alan tüm görüşler 2005 yılı şartlarında değerlendirilmelidir.
Bununla birlikte incelenen tezin yazarının adli bilişim uzmanı olarak yıllarca görev
yapmış olması, ileri görüşlülüğüyle bu tezde yer verilen bilgilerin geçen zaman
diliminde önemini ortaya koymaktadır.
Bu tezde yazar, bilişim suçlarının çeşitlerini, işleniş şekillerini, işlenme
nedenlerini ve alınması gereken tedbirler ile bilişim suçlarını işleyen şahıslar ve bu
konunun uzmanları ile yapılan görüşmeler neticesinde konuyu sosyolojik bir bakış
açısıyla incelemiştir.
Yazar amacını şöyle açıklamıştır; bilişim teknolojilerinin gelişmesine paralel
bir artış gösteren bilişim suçlarının, suç teorileri açısından değerlendirilmesinin
yapılarak konuya sosyolojik bir bakış açısı kazandırmak ve bilişim suçları ile
mücadelede küçük de olsa bir boşluğu doldurmaktır.
Bu araştırmada, bilişim suçları sosyolojik açıdan analiz edilmiştir. Dolayısıyla,
bilişim suçlarına ilişkin teknik ve hukuki boyut, sadece bilgilendirme maksadıyla
verilmiş, esas olarak konunun suç sosyolojisi ile alakalı boyutu üzerinde durulmuştur.
II. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
a. Genel olarak suç kavramı
Yazar öncelikle suç kavramı üzerinde tanımlayıcı metod ile hukuki açıdan
konuyu ele almıştır. Bu anlamda, toplum bilimcilerin suçu çeşitli şekillerde
tanımlamasından bahsedilmiştir. İlk olarak Durkheim, suçu “Normal bir sosyoloji

olayıdır ve kendisine özgü bir açıklık ve enerji belirten kollektif duyguları ihlal
eder.”; Jhering, “Toplum halinde yaşama şartlarına yönelmiş her türlü saldırıdır.”;
Thomas ve Znaniecky “Kişinin kendisini mensubu saydığı grupta, varlığı toplum
dayanışması ile çelişki gösteren fiillerdir.”; Stanciu ise “Sosyal toplumun çoğunluğu
tarafından tehlikeli sayılan ihmal ya da icra niteliğindeki hareketlerdir.” diye
tanımlamaktadır.
Yazar daha sonra sosyo-psikolojik tanımlara göre suça değinmiştir. Sosyopsikolojik tanımlara göre, kişinin kendisini mensubu saydığı grupta, varlığı toplum
dayanışmasıyla çelişki gösteren fiildir. Günümüzde sosyo-kültürel bilimler, suç teşkil
eden insan davranışını, toplumda yürürlükte olan sosyal normlardan bir nevî sapış,
sapıcı eylem olarak tanımlamaktadırlar.
Yazar kavramsal çerçeve bölümünde ilk olarak suç kavramını ele almıştır.
Tarihsel açıdan kronolojik bir biçimde Sümerler ve Babillerden başlamak üzere
modern toplumlara uzanan suç algısı üzerinde durmuştur.
Suç kavramına ilişkin çeşitli felsefi görüşlere yer verildikten sonra, TCK’da
yer alan suça ilişkin ayrımlardan söz edilmiştir. (Kişilere karşı, toplumla karşı,
uluslararası suçlar vb.)
Suç kavramına yönelik bireysel (ilk olarak ortaya atılan) teoriler ile, biyolojik,
psikolojik ve sosyolojik teoriler çerçevesinde suç kavramı ele alınmıştır. Yazar
sosyolojik suç teorilerini oldukça geniş ele almış olsa da; yalnızca iki teori aşağıda
açıklanmaktadır.
1- Durkheim’ın Anomi Teorisi: Anomi standartların ve değerlerin kaybolması sonucu
sosyal düzenin bozulmasıdır.
2- Merton’un Gerilim Teorisi: anomi kavramını geliştirerek kabul edilmiş normlar ile
sosyal realitelerin çatışması sonucu bireysel davranışlara yansıyan gerilim kavramını
ortaya atmıştır. Merton’a göre sapma, ekonomik eşitsizlerin ve fırsat eşitsizliklerinin
bir yan ürünüdür.

b. Bilişim Kavramı
Bilişim kavramı her türden bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla
düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimidir. (TDK tanımı) Yazarın bilgisayar tanımı:
“Bilgisayar, çeşitli çevre birimlerinden oluşan ve bu çevre birimleri tarafından girilen
girdileri yine çeşitli yazılımlar sayesinde işleyerek kaydedilebilen, saklanabilen ve
iletilebilen çıktılara dönüştüren bir bilgi işlem, saklama ve iletişim aracıdır.”
Yazarın internet tanımı: İnternet, kelimesi İngilizce ”INTERnational
NETwork” kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiştir ve Türkçe “uluslar arası ağ”
anlamına gelmektedir. Bir başka teknik tanımda ise “dünya üzerinde bulunan ağların
veya bilgisayarların TCP/IP denilen yöntemle birbirine bağlanmasıyla oluşan,
yeryüzündeki en büyük insan ve makine birliği” olarak tanımlanmaktadır.
Yazar tezinde, internet ve bilgisayarın ortak tarihi geçmişinden detaylı bir
şekilde bahsetmiştir. Amerika’da gerçekleşen internetin gelişimini ele almıştır.
Türkiye’nin internetle tanışması 12 Nisan 1993’te gerçekleşmiştir. AnkaraWashington arasında kurulan bir hat ile bağlantı oluşturulmuştur.
“Sanayi toplumundan, bilginin giderek, hammaddenin, emeğin ve diğer
kaynakların yerini aldığı bilgi toplumuna geçiştir.” Gelişimin ve değişimin süratli bir
şekilde gerçekleştiği bu çağa bilgi çağı adı verilmektedir. (Know-How)
III. BİLİŞİM SUÇLARI
Yazarın bilişim suçları tanımı: “Elektronik malzeme ve bilgisayar kullanarak,
bilişim sistemleriyle veya bilişim sistemine karşı işlenen, kişisel hak ve hürriyetin
ihlal edilmesine, illegal yollardan menfaat ve maddi kazanç elde edilmesine, kuruluş
ve kişiler lehinde menfaat sağlanmasına yönelik yapılan, verilerle veya veri işlemle
konu bağlantısı olan suçları “bilişim suçları” denir.”
Yazar, bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi ile özellikle 1990’lı yılların
başında internetin de büyük bir gelişme kaydederek dünyadaki yerini almasından
bahsetmiştir. Her geçen gün internet ve bilgisayar teknolojilerinin gelişim hızı, yani

ivmesi gittikçe artmaktadır. Bu nedenle bilgisayar ve internetin kullanımı insan
hayatında giderek daha büyük rol oynamaktadır.
İlk olarak ABD’de 1969 öncesinde ‘Bell Telephone’ isimli şirketin kurulması
ve telefon haberleşmesinin yaygınlaşması nedeniyle bilişim suçları doğmuştur.
Bununla birlikte MIT’de bir grup öğrenci ‘hackerlık’ yaparak; o dönemde okulda yer
alan bilgisayar sistemlerine girerek; sistemi bozma eylemi gerçekleştirmişlerdir.
Kronolojik olarak 20. yüzyılın ikinci yarısından başlanarak bilişim
suçlularının özellikleri incelenmiştir. Bu incelemelere ve görüşlere yazarın görüşleri
doğrultusunda aşağıda yer verilmiştir.
1970’li yıllarda suç işleyen kişiler genellikle bilgisayar programcısı,
bilgisayar operatörü, veri giriş uzmanı gibi teknik bilgiye gereksinim duyulan iş
yerlerinde çalışmaktaydı. Bu kişiler aynı zamanda teknolojinin nasıl işetileceğini ve
kullanılacağını bilen, sisteme fiziksel erişim yetkisine sahip özel bir grubu
oluşturmaktaydı. Dolayısıyla bilişim sistemlerinin düşmanı dışarıda değil, içerideydi.
1980’lerde kişisel bilgisayarların sayısındaki artış, ağ teknolojilerindeki
gelişmeler ve telekomünikasyon alanındaki yenilikler bilişim suçlarının çeşit ve
sayısında artışa neden olmuştur. İçeride çalışanların oluşturduğu suçlu tiplerine,
finansal ve şahsi problem yaşayan, canı sıkılmış, kandırılmış, meraktan bu işe
kalkışmış, meydan okumak için ortaya çıkmış çalışanlar da katılarak suçlu çeşidi ve
suç fiili artmıştır.
1986’da Amerikan Hükümeti hükümet ve şirket bilgisayarlarına izinsiz
girişler artınca önlem olarak hack etmeyi cezalandıran bir kanun hazırlamış, 1988’de
Cornell Üniversitesi'nde okuyan Robert Morris adlı genç, hükümete ait ARPANET
bilgi ağına kendini kopyalayan Morris adında bir virüs yerleştirmiştir. Virüs, 6000
bilgisayarlık bilgi ağında hızla yayılmış, hükümet ve üniversitelerin bilgisayarlarını
kilitlemiştir.

1988 yılında IRA isimli bir Texas firmasının veri tabanından 168.000 maaş
bordrosu kendi çalışanlarından biri tarafından 6 ay sonra harekete geçmek üzere
tasarlanmış bir zaman bombası kullanılarak silinmiştir.
Zaman/mantık bombalarının dışında Truva atları da bu dönemde oldukça
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1989 yılında New York City tarafında bir
muhasebeci şehir bilgisayar muhasebe sistemlerinde bir zayıf nokta tespit ederek 1
milyon doları kendi hesabına geçirmek için kullanmıştır. Siber dolandırıcılık
1990’ların başından itibaren işyeri bilgisayarlarının İnternete bağlı bilgisayar ağları
kullanmaya başlamasıyla organizasyonları tehdit etmeye başlamıştır.
a. Bilişim Suçlarının Sınıflandırılması
Bilişim suçlarının ortaya çıktığı ilk yıllarda, henüz bu suçları kapsayan bir
kanunlaşma hareketi olmaması ve bu alanı düzenleyen özel kanunların bulunmaması
nedeniyle, bilişim sistemleriyle (bilgisayarlarla) bağlantılı tüm fiiller, bilişim suçu
olarak ele alınmıştır.
Zamanla bilişim suçlarının ortaya çıkması ve bu suçların hukuk alanındaki
etkilerinin görülmesiyle birlikte ilk tanımlamalar hukukçulardan gelmiş ve
bilgisayarlarla gerçekleştirilen her türlü eylem bilişim suçu olarak değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak yazarın görüşüne göre, Bilgisayarın suç işlemede araç ya da suçun
hedefi olması durumunda bilişim suçu oluşacaktır.
b. Bilişim Suçu Örnekleri
Bu başlık altında çeşitli bilişim suçları yazar tarafından örnekleme metoduyla
incelenmiştir.
Truva Atı (Trojan Horse): Hedefin kaynaklarını kullanmak, verilerini çalmak
veya yok etmek temel amaçlar arasında yer alır. Gelişen güvenlik sistemleri
saldırganların tespitini kolaylaştırdığı için, truva atı kurbanlarının basamak olarak
kullanılıp, saldırganı gizleyecek şekilde başka saldırılar gerçekleştirmeye yöneltilmesi
günümüzde truva atlarının popüler kullanım şekilleri arasındadır.

Salam Tekniği (Salami Techniques): Bu teknik çok fazla sayıda kaynaktan,
çok az sayıda değerlerin transferini esas alır. Genel olarak, tekniğin uygulanmasında
Truva atı programları kullanılır. Bu kadar çok kaynaktan alınan dikkat çekmeyecek
düzeyde değerler zimmete geçirilerek haksız kazanç elde edilir.
Çöpe Dalma (Scavening): “Atık toplama” veya çöplenme olarak da anılan bu
teknikte bilişim sisteminde gerçekleştirilen bir veri-işlem sonrası kalan bilgiler
toplanmaktadır. Bu bilgilerin elde edilme yöntemlerinden ilki, çıktı birimlerince
kullanılan ve daha sonra çöpe atılan kağıt, mürekkep şeriti v.b. malzemeler üzerinde
kalan bilgilerin toplanması yöntemidir. Diğer bir yöntemde ise, bilişim sisteminin
belleğinde bulunan ve artık ihtiyaç kalmayan silinmiş bilgiler gelişmiş tekniklerle
yeniden elde edilmektedir.
Veri Aldatmacası (Data Didling): Veri aldatmacası bilişim suçları alanında
uygulanan basit, güvenli ve yaygın bir suç tekniğidir. Bu yöntemde, bilişim
sistemlerine veriler girilirken yanlış veriler girilir veya veriler girildikten sonra
değiştirilir. Yine bu yöntemde, veri-işlem belgelerinin tahrif edilmesi, veri saklama
ortamında saklanan verilerin özel olarak hazırlanmış materyaller ile değiştirilmesi,
verilere ek olarak veri kaydı, bazı kayıtların iptali veya manuel kontrol
süreçlerindenkaçırılması usulleri uygulanabilir.
Sistem Güvenliğinin Kırılıp İçeri Girilmesi (Hacking): Bilişim korsanları
bugün için en yaygın veri iletim ağı olan internet üzerinden eylem gerçekleştirecekleri
bilişim sistemine girmektedirler. Bu girişi genellikle bilişim sisteminin işletim
yazılımını yazan kişilerin gerektiğinde yazılımı ve dolayısıyla sistemi korumak
amacıyla bıraktıkları arka kapıları bularak buradan sızmak yoluyla gerçekleştirirler.
Bir kere bu giriş sağlandıktan sonra bilişim korsanı fark edilene kadar sistem içinde
dilediği bilgiye ulaşabilmekte ve hatta sistemin işleyişine her türlü etkide
bulunabilmektedir.
Ağ Solucanları (Network Worms): Ağ solucanları, kullanıcının etkisi olmadan
kendi kendine çalışabilen ve aynen kendisi gibi bir kopyasını veri iletim ağına
bağlantısı olan diğer bilişim sistemlerine kopyalayabilen yazılım türlerine verilen

genel addır. Ağ solucanları genellikle bilişim virüsleriyle karıştırılmaktadır ancak; ağ
solucanları bilişim virüsleri gibi sisteme zarar verme zorunluluğu olmaksızın da
sistemin içinde hareket edebilmektedir.
c. Bilişim Suçu Mağdurları
Yazara göre, bilişim suçlarının mağdurları özellikle bankacılık ve finans
sektörüdür. Günümüzde ekonomi ve iş dünyasında işlemlerin daha seri ve hızlı
yapılması için bilgisayarlar ve bilgisayar ağları kullanılmaktadır. Özellikle bankacılık,
borsa, lojistik gibi para transferlerinin yoğun olduğu bu sektörlerde bilgisayar ve
bilgisayar ağlarının kullanılması işlerin devamlılığı ve sıhhati açısından bir zorunluluk
halini almıştır. Paranın olduğu her yerde suç riski olmasından dolayı, bu sektörlerde
bilgisayar sistemleri ve iletişim güvenliği son derece önem taşımaktadır. Çünkü,
güvenliği tam olarak sağlanmamış bir bilgisayar sisteminin, kendisine menfaat
sağlamak isteyen kişi ve kişilerce, hem içeriden hem de dışarıdan istismar edilmesi
kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.
Ticaretle uğraşan ve pek çok şubesi olan şirketler birbirleri arasındaki bilgi
paylaşımını bilgisayar ağları ile yapmaktadır. Stok, ciro, sipariş takibi gibi işlemler bu
ağlar sayesinde şirketlerin bilgi işlem merkezlerine aktarılarak depolanmaktadır.
Şirketler için hayati öneme sahip bu depolanmış bilgilere içeriden ulaşılabildiği gibi
şirkete ait bilgisayar ağları kullanılarak dışarıdan da ulaşılmaktadır. Bu durum,
günümüz teknolojisinin büyük bir miktardaki bilgiyi çok kısa bir sürede kopyalamaya
izin vermesinden dolayı endüstriyel casusluk suçunun işlenmesine olanak
sağlamaktadır. Özellikle “hacker”ların bu ağlara sızıp bilgileri çalması ya da sabotaj
etmesi şirketler için çok büyük zararlara neden olmaktadır. Özellikle CIA, FBI,
Pentagon ve NATO gibi kuruluşların bilgisayar sistemlerine saldırılar yapılması ve
çeşitli bilgilerin ele geçirilmesi, bilgisayar sistemleri ile depolanan bilgilerin her ne
kadar güvenlik tedbiri alınsa da yeterince güvende olmadığını göstermektedir.
IV. BİLİŞİM SUÇLARININ SOSYOLOJİK BOYUTU VE VERİLERİN
ANALİZİ
Yazar bu bölümde, failleri bilişim suçu işlemeye iten nedenlere değinmiştir.
1- Maddi menfaatler

2- Kişisel öfke veya intikam
3- Bilgiye erişme isteği
4- Sistemi aşma isteği
5- Rekabet avantajı elde etme a.) Politik b.) Ekonomik/Ticari
6- “Biri” olma isteği
7- Sadece eğlenmek maksadıyla
8- Cinsel dürtüler
9- Ciddi psikolojik sorunlar
Yukarıda sayılmış nedenler ile failler bilişim suçları işlemektedir.
Yazarın temel olarak değinmek istediği nokta, durumsal etkilerin, davranış ve
tutumlar üzerindeki etkisi de gerçek hayatta olduğu gibi sanal dünyada da geçerlidir.
Bir bilgisayar korsanı (hacker) masum bir kurbana saldırırken yaptığı saldırıların
sonuçlarını görmez. Bilgisayar ekranı ile internet bağlantısı bilgisayar korsanı ile
kurban arasındaki elektronik duvarı oluşturur. Bu nedenle bir bilişim suçunu işlemek,
suçun gerçek hayattaki yansımasını işlemekten daha kolaydır. Örneğin bir bankayı
soymak oldukça zor bir işlemken, bilgisayarın başında tuşlara basarak banka hesabına
erişmek çok daha basit bir işlemdir. En azından büyük bir fiziksel çaba gerektirmez
şeklinde ifade ederek; bilişim suçlarının işlenme kolaylığı, diğer suç tiplerine nazaran
bu suçların işlenmesinin daha az risk bulundurmasının altı çizilmiştir.
Çeşitli araştırmalar üzerinde çalışan yazar, araştırmacıların iddiasına göre
bilgisayar temelli etkileşim yüzyüze yapılmadığından kuralsız ve uygun olmayan
davranışlara neden olduğunu ifade etmektedir. Bilgisayar temelli medya ile iletişim
kuran grup üyeleri birbirlerine karşı daha düşmanca davranmakta, karar alma süreleri
daha uzun olmakta ve yüzyüze iletişim kuran guruplara oranla daha az olumlu
görünmektedir şeklinde bir sonuca ulaşmıştır.
Bilgisayar temelli iletişimde toplumsal etkileşmenin azaltılması kontrolsüz
davranışlara, sosyal yasakların azaltılmasına ve sosyal değerlendirmelere olan ilginin
düşmesine neden olduğu yazar tarafından vurgulanan oldukça önemli bir detaydır.
Araştırma sonuçları göstermiştir ki bilgisayar temelli iletişim kuran grup arasında 102
adet saldırgan, kaba ve küfürlü sözcük geçerken, yüz yüze olan grup iletişiminde bu
sayının 12’de kalmasıdır. Aynı araştırmacılara göre sosyal iletişimin olmadığı, sosyal

varlıkların bulunmadığı internet ortamı saldırgan davranışlara neden olduğu
belirtilmiştir.
İnternet, pek çok kişinin aktif olduğu, küresel bir dünyaya benzetilmiştir.
İnterneti bu kadar cazip hale getiren fiziksel ve psikolojik sebepler, kimlik kaybının
psikolojik sebepleri olması nedeniyle kişileri antisosyal ve norm karşıtı davranışlara
itebilmektedir. Gerçek sosyal hayat içinde, yani internetin oluşturduğu sanal ortam
haricinde kendisine sosyal bir pozisyon elde edememiş kişilerin bilişim suçu işlemeye
meyili oldukça fazladır. Zira kendilerine bir kimlik, sosyal alan ve başarı
atfedebilecekleri yer internet mecrası olabilmektedir.
5. SONUÇ
Yazarın gerçekleştirdiği görüşmelerde, katılımcılar, bilişim suçlarını işlemeye
karar veren şahısların, suç işlemeden önce detaylı bir planlama yaptığını ve bu
planlama sonucunda suç işlediğini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla, bilişim suçlarının
böylesine kapsamlı bir hazırlığı gerektirmesinin, rasyonel seçim teorisiyle bağlantılı
olduğu değerlendirilmektedir.
Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda genel olarak, hukuk
alanındaki boşluklar, iş hayatındaki rekabete ayak uydurma ve rekabetin bir uzantısı
olarak, başarı tanımındaki değişimler, bu suçların işlenmesinde etkili olan faktörler
olarak öne çıkmıştır. (2005 yılı itibariyle yapılmış tespittir.)
Yazarın gerçekleştirdiği görüşmelerde, bu suçların işlenmesinde kişilerin
kendisinden ve çevresinden kaynaklanan faktörlerin ne derecede etkili olabileceği
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çevresel faktörler içerisinde, hukuksal boşluklar ve
rekabet kültürünün olumsuz etkilerinin; kişilerin kendisinden kaynaklanan faktörler
içerisinde ise, hırs ve kaybetme korkusunun ön plana çıktığı görülmüştür. Yurt
dışında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlardan farklı olarak, ülkemizde bu
suçların işlenmesinde en önemli motivasyon kaynağını, hukuksal boşlukların
bulunmasının oluşturduğu tespit edilmiştir.

