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Türkiye de “Sanal Suçlar Sözleşmesi”ni imzaladı
Avrupa’da 6 yıldır yürürlükte olan, 43 ülkenin imzaladığı sözleşmeye, Türkiye 10 Kasım 2010’da imza attı. Sözleşme, TBMM’nin onayından 
sonra yürürlüğe girecek ve İnternet konusundaki tüm mevzuat bu sözleşme hükümlerine göre yeniden düzenlenecek.

Türkiye, yıllardır üzerinde çalıştığı, imzalamakta kararsız kaldığı sanal ortamda işlenen suçlarla 
mücadele ve uluslararası işbirliğini içeren sözleşmeye sonunda imza attı. Avrupa Konseyi (AK) 
Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı’nı devralan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 10 Kasım 
2010’da Fransa’nın Strasbourg şehrinde “Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi”ni Türkiye adına 
imzaladı. Avrupa Konseyi’ndeki imza törenine, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland 
da katıldı. 

Bilişim sektörünce yıllardır imzalanması beklenen bu önemli ve tarihi anlaşmayla, İnternet 
dünyası da yasal zemine kavuşmuş olacak. Sözleşme, TBMM onayından sonra yürürlüğe girecek. 
Uluslararası sözleşmeler ülke yasalarının üstünde olduğu için Türkiye, İnternet konusunda 
hazırlayacağı ulusal yasa ve tüm mevzuatı, bu sözleşme hükümlerine göre yeniden düzenleyecek. 
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi hükümleri tam olarak uygulanabilirse, site sansürleme-

lerinin önüne de geçilecek. Artık 
Youtube ve benzeri siteleri yasakla-
mak, “kesin” ve “uluslar arası alan-
da belirlenmiş” yasalara bağlı ola-
cak, kısacası, yasaklar zorlaşacak. 
Türkiye’de Türk Ceza Kanunu’nun 
farklı maddeleri ve özellikle 5651 
sayılı “İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkındaki 
Kanun” nedeniyle 5 binden fazla 
İnternet sitesi kapalı durumda.
 

2004’te yürürlüğe girdi, 
43 ülke imzaladı 
Avrupa Konseyi bünyesinde 
hazırlanan, siber suçlara ilişkin 
düzenlenen ilk belge olma özelliği 
taşıyan sözleşme, 23 Kasım 2001’de 
Macaristan’da imzaya açıldı ve 1 
Temmuz 2004’te yürürlüğe girdi. 
Sözleşmeyi şimdiye kadar 39’u AK üyesi olmak üzere toplam 43 ülke imzaladı. Bu ülkeler, Ar-
navutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, 
Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaris-
tan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Litvanya, Lihtenştayn (Liechtenstein), Litvanya, Lüksemburg, Malta, 
Moldovya, Karadağ, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, 
İsveç, İsviçre, Makedonya, Ukrayna ve Britanya. Kanada, Japonya, Güney Afrika ve ABD de, Kon-
sey üyesi olmamalarına rağmen sözleşmeyi imzaladı.
48 maddeden oluşan Sözleşme, özellikle telif haklarının ihlalleri, bilgisayarlarla ilgili sahtekârlık 
eylemleri, çocuk pornografisi, ağ güvenliğine ilişkin suçları tanımlıyor ve bu suçlarla mücadele 
etmede işbirliğini öngörüyor. 
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Ortak suç tanımı, soruşturma yöntemleri ve uluslararası işbirliği
Temel amacı, “Gerekli mevzuatın kabul edilmesi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yoluy-
la siber suçlara karşı toplumun korunmasını amaçlayan ortak bir ceza politikasının izlenme-
si” olarak belirtilen Sözleşme, “Siber suçların ortak tanımlarının yapılması; Cezai soruşturma 
ve kovuşturma yöntemlerinin belirlenmesi; Siber suçlara karşı uluslararası işbirliği yollarının 
oluşturulmasını” hedefliyor. Sözleşme, taraf olan ülkelere, tanımlanan suçların işlenmesi ve 
söz konusu suçların işlenmesine yardım veya yataklık yapılmasını ulusal mevzuatta cezai bir suç 
olarak tanımlanma ve gerekli yasama işlemlerini ve diğer işlemleri yapma yükümlülüğü getiriyor. 
Sözleşme, söz konusu suçlara yönelik soruşturma ve kovuşturmaların yanı sıra işlenen suçlara 
delil teşkil edebilecek verilerin toplanması, saklanması, araştırılması ve el konulması gibi ulusal 
düzeyde alınması gereken önlemleri de içeriyor.

Sözleşmede, bilgisayar veri ve sistemlerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve kullanıma açık 
bulunmasına yönelik suçlar, “Yasadışı erişim, yasadışı müdahale, verilere müdahale, sistemlere 
müdahale, cihazların kötüye kullanımı”  olarak sıralanıyor. Bilgisayarlarla ilişkili suçların, “Bil-
gisayarlarla ilişkili sahtecilik fiilleri ile bilgisayarlarla ilişkili sahtekârlık fiilleri”  başlıkları ile 
sınıflandırıldığı sözleşmede, içerikle ilişkili suçların kapsamında, “Çocuk pornografisiyle ilişkili 
suçlar”  ve “Telif haklarının ve benzer hakların ihlaline ilişkin suçlar” bulunuyor.

Sözleşme, “24 saat 7 gün boyunca elverişli ağ” kurulması zorunluluğunu getiriyor. Buna göre, 
taraf ülkeler, bilgisayar sistemleri ve verileriyle ilgili cezai suçlar konusundaki soruşturma ve 
davaların yürütülmesi ya da cezai bir suça ilişkin olarak elektronik ortamda delil toplanabilmesi 
işlemlerine ilişkin en kısa sürede yardım sağlanması için haftanın 7 günü 24 saat uygun olan bir 
irtibat noktası belirleyecek.

“Irkçılık ve yabancı düşmanlığı”nın cezalandırılması protokolü 
imzalanmadı
Bu arada hükümetin sözleşmeyi iç hukuka ne zaman ve nasıl uygulayacağı henüz belli değil. 
Temel amacı siber suç tanımının ortaklaştırılması olan sözleşme, başta ırkçılık olmak üzere 
birçok konuda ortaklık yakalayamıyor. Bir ülkenin ırkçı gördüğü bir hareket diğerinde başka bir 
şekilde tanımlanıyor. 

2003 tarihli Ek Protokolünde, taraf devletlerin bilişim sistemleri yoluyla ırkçı ve yabancı 
düşmanlığı nitelikli içeriğin yayılmasını/propagandasını suç saymalarını gerektirirken “ırkçılık 
ve yabancı düşmanlığı” suçunun tanımını yapıyor. Özellikle antisemitizmi ve 1940-45 yılları 
arasında gerçekleşen soykırım veya insanlığa karşı suçların inkârı, aşırı derecede küçümsen-
mesi, onaylanması veya meşru görülmesi dâhil ırkçılık ve yabancı düşmanlığı içeren tehdit ve 
aşağılamalar da cezalandırılması gerekli içerik arasında görülüyor. Ancak bu protokol Türkiye 
tarafından imzalanmadı. 

Uzmanlar, sözleşmenin genel olarak temel hak ve özgürlüklerin korunması anlamında zayıf 
olduğuna dikkat çekiyor.
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