




GİRİŞ

Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması 

hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri 

tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine getirilen hizmetlerin 

hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir dizi 

yasal düzenleme yapılmıştır. Bu yasal düzenlemeler kapsamında Kamu 

BİM yönetici ve çalışanlarına getirilen yükümlülükler incelenmiştir.
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Madde 124. - (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak

engellenmesi hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir

yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi

hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.



Haberleşmenin gizliliğini ihlâl

Madde 132. - (

1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar

hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlâli haberleşme içeriklerinin

kaydı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir

yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa

eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması

hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.



Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 136. - (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren,

yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Nitelikli hâller

Madde 137. - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.



Verileri yok etmeme

Madde 138. - (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın

verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde

altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Şikâyet

Madde 139. - (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak

verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların

soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 140. - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi

dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.



Resmî belgede sahtecilik

Madde 204. - (1) Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî

belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki

yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi sahte olarak düzenleyen,

gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge

düzenleyen veya sahte resmî belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar

hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge

niteliğinde olması hâlinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

Madde 205. - (1) Gerçek bir resmî belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi,

iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından

işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.



Bilişim sistemine girme

Madde 243. - (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka

aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî

para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler

hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla

kadar hapis cezasına hükmolunur.



Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

Madde 244. - (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi,

bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan,

sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna

ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya

başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde,

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



Denetim görevinin ihmali

Madde 251. - (1) Zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yuman

denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine imkân

sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



Görevi kötüye kullanma

Madde 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında,

görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya

kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi,

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta

ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden

olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar

hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için

veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi,

birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.



Göreve ilişkin sırrın açıklanması

Madde 258. - (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi

edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı

açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini

kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye

de aynı ceza verilir.



Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme

Madde 281. - (1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir

suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili

olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez.

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde,

verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mahkemeye

teslim eden kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın

beşte dördü indirilir.



Gizliliğin ihlâli

Madde 285. - (1) Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlâl eden kişi, bir yıldan üç

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, soruşturma aşamasında alınan ve kanun

hükmü gereğince gizli tutulması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan

işlemlerin gizliliğinin ihlâli açısından aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz.

(2) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına karar verilen

duruşmadaki açıklama veya görüntülerin gizliliğini alenen ihlâl eden kişi, birinci fıkra

hükmüne göre cezalandırılır. Ancak, bu suçun oluşması için tanığın korunmasına ilişkin

olarak alınan gizlilik kararına aykırılık açısından aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz.

(3) Bu suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.

(4) Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak damgalanmalarını

sağlayacak şekilde görüntülerinin yayınlanması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis

cezasına hükmolunur.



Ses veya görüntülerin kayda alınması

Madde 286. - (1) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya

görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile

cezalandırılır.

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler

Madde 326. - (1) Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına

ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar

üzerinde sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir

yerde kullanan, hileyle alan veya çalan kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası

verilir.

(2) Yukarıdaki yazılı fiiller, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını

veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş ise müebbet hapis

cezası verilir.



Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme

Madde 327. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları

bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye üç

yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini

veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa müebbet hapis cezası verilir.

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme

Madde 327. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları

bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye üç

yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini

veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa müebbet hapis cezası verilir.



Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama

Madde 329. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları

bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye beş

yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş

etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa, faile on yıldan onbeş yıla

kadar hapis cezası verilir.

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise birinci fıkrada yazılı olan hâlde, faile

altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hâllerden birinin varlığı hâlinde ise üç yıldan

sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.



Gizli kalması gereken bilgileri açıklama

Madde 330. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları

bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk

maksadıyla açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş

etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, faile

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.



Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik

Madde 333. - (1) Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli

kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınaî yenilikleri kendisinin veya

başkasının yararına kullanan veya kullanılmasını sağlayan kişi, beş yıldan on yıla kadar

hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yararına işlenir veya Devletin savaş

hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokacak olursa,

faile müebbet hapis cezası verilir.

(3) Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir işi görmek

için görevlendirilen kimse, bu görevi sadakatle yerine getirmediği ve bu fiilden dolayı

zarar meydana gelebildiği takdirde faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(4) Bu maddede tanımlanan suçların işleneceğini haber alıp da bunları zamanında

yetkililere ihbar etmeyenlere, suç teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile altı aydan iki yıla

kadar hapis cezası verilir.



Yasaklanan bilgileri temin

Madde 334. - (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre

açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin

eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini

tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.



Yasaklanan bilgileri açıklama

Madde 336. - (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre

açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri

açıklayan kimseye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş

etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokmuş ise faile on yıldan onbeş yıla

kadar hapis cezası verilir.

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı olan hâlde faile

altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hâlde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası

verilir.



Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

Madde 339. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları

bakımından gizli kalması gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını

yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hususları elde etmeye

yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen

belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimseye bir yıldan beş yıla

kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.


