
2014 TEMMUZ166 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 167SEKTÖRDEN YANSIMALAR

Siber Suç Sözleşmesi onaylandı, 

yeni düzenleme 
yapılması gerekiyor

Türkiye’de yapılan ve yapılacak yasal çalışmaların ele alındığı 
“Dijital Araştırmalar” etkinliğinde, Mayıs’ta TBMM’nin Siber 
Suçlar Sözleşmesi’ni onayladığı anımsatılıp mezuatımızda yer 
almayan siber suçlar olduğu, yeni bir düzenleme yapılması 
gerektiği vurgulandı. 

S
on yıllarda İnternet üzerinden işlenen suç 
oranlarında ciddi bir artış göstermesi, 
bunun yanı sıra sosyal medya ve mobil 
cihazlar aracılığıyla işlenen suçların da 
ortaya çıkması, sektörü bu konuda çözüm 
arayışlarına sürükledi. Ankara’da 5 Haziran 

2014’te gerçekleştirilen Dijital Araştırmalar 
etkinliğinde dijital ortamda işlenen suçlar ile ilgili 
Türkiye’de yapılan ve yapılacak yasal çalışmalar 
ele alındı.
Etkinlikte konuşan Yargıtay 8. Ceza Dairesi 
Başkanı Sedat Bakıcı, çağımız bilişim çağı 
olduğunun üzerinde durarak, bilgiyi kullananların 
çağı yakalayacağını belirtti. “Bilişim eşittir 
İnternet. Türkiye’de İnternet eşittir chat”diyen 
Bakıcı, İnternet’in bilgiye ulaşım, paylaşma ve 
eğlenme aracı olduğunu kaydetti. İnternet’in 
dünyanın en büyük kütüphanesi, alışveriş merkezi, 
bankası, eğlence merkezi, iletişim aracı ve haber  
merkezi olduğunu ifade eden Bakıcı, “İnternet 
herşeydir, olumlu kullanılması gerekir” dedi.
Bakıcı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Teknoloji bu kadar gelişmeseydi bilişim sistemi 
ile işlenen suçlar olmayacaktı. Türkiye Siber 
Suç Sözleşmesi’ni imzaladı. Yeni bir düzenleme 
yapılması gerekiyor. Kamu yararına şu an 
hiçbir kurum, cumhuriyet savcısının şu bilgileri 
bana gönder talebine cevap verememektedir. 
Mezuatımızda yer almayan siber suçlar var. 
Bilişim suçları, eğitimli ve bilinçli kişiler tarafından 
işleniyor. Suçlar zamana ve mekâna bağlı değil. 
Ulusal olmaktan çıkan bu suçların uluslararası 
tartışılması gerekli. Bilişim suçu klasik suçların 
bilişim vasıtasıyla işlenmesidir. Doğrudan bilişim 
suçları bilişim sistemindeki verilerin esas alındığı 
suçlardır. Bu suçlarla hep birlikte mücadele 
etmemiz gerekir. Profesyonel çeteler tarafından 
yapılan İnternet dolandırıcılığı artmaktadır. 
Bilişim suçları yüzde 100 kaldırılmasa da yüzde 90 
azaltılabilir.”

“İnternet herkes için güvenli hale 
getirilmeli”
Erap Danışmanlık, Hukuk Müşaviri Avukat 
Özgür Eralp de konuşmasında hukuk ve 
bilişimin kaynaşmasının bir sorun olduğuna 
değindi. Eralp açıklamasına şöyle devam etti: 
“Mobil gündem 6. büyük pazar. Cep telefonu 
sayısı bilgisayar sayısını geçti. Büyük veri, 
ondört yılda yüzde 80 oranında 35 zetabaytlık 
veri olacak. Bir milyarın üzerinde facebook 
kullanıcısı var. Bulut bilişim 2011’de 91 milyar 
dolardan 2013’te 150 milyar dolara ulaştı. 

2013’te çıkan uygulamaların yüzde 80’i bulut 
için yapılan uygulamalar. Bulutla birleşmeyen 
çözümler geride kalacak. 
Dijital suçları 10 sene önce  başlayan çalışmalarda 
merkezi güvenliğe yerleştirdik. İnternet’iherkes 
için güvenli hale getirmek için çalışmalar sürüyor. 
Microsoft Siber Suçlarla Mücadele uzmanları 
ile çalışıyor. Mülkiyet hakları da siber güvenlikle 
beraber yerini koruyor.” 

“Siber Suçlar Sözleşmesi hiç yoktan iyidir”
Hâkim, Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) 
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Cengiz 
Tanrıkulu ise AB Siber Suçlar Sözleşmesi’nin 2 
Mayıs 2014’te TBMM’de onaylandığını anımsattı. 
“Siber Suçlar Sözleşmesi hiç yoktan iyidir” diyen 
Tanrıkulu, adli bilişimin yeni gelişen bir bilişim 
dalı olduğunun altını çizdi. Türkiye’de de yavaş 
yavaş adli bişim üzerine çalışmalar yapıldığını dile 
getiren Tanrıkulu sözlerini şöyle tamamladı:
“Bizim hukuk sistemimizde AB ve Amerika hukuk 
sistemine göre farklılıklar var. Soruşturma 
alanlarından birisi İnternet. Uluslararası ilişkileri 
bu anlamda geliştirmek gerekiyor. Elektronik, 
sayısal ve dijital veri kavramlarına ayrı ayrı bakmak 
gerekir. Esas olan dijital veri. Dijital veri demek 
daha doğru. Siber Suçlar Sözleşmesi’ni Rusya ve 
birkaç ufak ülke imzalamadı.”
Microsoft Dijital Suçlar Birimi Baş Avukatı Dale 
Waterman da Dijital Suçlar Birimi’nin odaklandığı 
üç alan bulunduğunu anlatarak; bunları 
Malware’ler (kötücül yazılımlar); Gençler, çocuklar 
ve yaşlılar ile Korsanlar olarak sıraladı. 
Microsoft’un yolunun korsanların yolunu 
kesmek olduğunu söyleyen Waterman, “Para 
için yapıyorlar. İnternet’te yaptıkları tek şey 
bilgisayarları kontrol altına almak. Biz bunu 
engellemek istiyoruz” diye konuştu.  
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