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AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ

SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİ



• Convention on Cybercrime / Budapest Convention / Treaty 185
 İmza: 23 Kasım 2001
 Yürürlük: 1 Temmuz 2004

• Bilişim suçları, adli bilişim ve dijital delillere ilişkin temel uluslararası konvansiyon
• Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Irkçı ve Yabancı Düşmanı Eylemlerin Suç Haline
Getirilmesi İçin Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’ne Ek Protokol
 İmza: 28 Ocak 2003
 Yürürlük: 1 Mart 2006

• Türkiye
 Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi
 İmza: 10 Kasım 2004
 Kabul: 22 Nisan 2014
 Yürürlük: 1 Ocak 2015

SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ



AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ

AMAÇ



bilgisayar sistemleri ve verileriyle alakalı cezaî suçlara
ilişkin cezaî soruşturmaların ve kovuşturmaların daha
etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi ve bir cezaî suçun
elektronik ortamdaki kanıtlarının toplanabilmesinin
sağlanması

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi, Giriş



toplumu siber suçlara karşı 
korunmasını amaçlayan ortak bir 
ceza politikasına duyulan ihtiyaç

01
bilgisayar ağlarının ve elektronik 

verilerin suç işlenmesi amacıyla da 
kullanılabileceği ve bu tür suçlara ilişkin 
delillerin bu ağlarda depolanabileceği 
ve bu ağlar aracılığıyla aktarılabileceği 

riskinden duyulan endişe

02
sanal ortamda işlenen suçlarla 
mücadelede devletlerle özel 
sektör arasında işbirliğinin 

gerekliliği

03

sanal ortamda işlenen suçlara karşı 
etkin mücadelenin cezaî konularda 

artırılmış, hızlı ve iyi işleyen bir 
uluslararası işbirliğini gerektirdiğine  

yönelik inanç

04

STANDARDİZASYON
SUÇSALLAŞTIRMA

İŞBİRLİĞİ

kişisel verilerin korunması 
hakkını temin etme

08
kanunların uygulanması ile temel 

insan haklarına saygı arasında 
uygun bir dengenin sağlanmasına 

duyulan ihtiyaç

07
suçların tanımlanması, 

soruşturulması ve yargıya 
götürülmesinin kolaylaştırılmasıyla 
siber suçlarla etkin mücadele için 
gerekli yetkilerin temin edilmesi

06

bilgisayar sistemlerinin, ağlarının ve 
bilgisayar verilerinin gizliliğini, 

bütünlüğünü ve erişilebilirliğini hedef 
alabilecek ve bu tür sistemlerin ve 

ağların kötüye kullanılmasına yönelik 
caydırıcılığı sağlama ihtiyacı

05



AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ

TARAF ÜLKELER



Yürürlükte (Konsey Üyesi) Yürürlükte (Konsey Üyesi Değil) İmza (Konsey Üyesi) İmza (Konsey Üyesi Değil)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185


Almanya

Andorra

Arnavutluk

Avusturya

Azerbaycan

Belçika

Birleşik Krallık

Bosna Hersek

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Ermenistan

Estonya

Finlandiya

Fransa

Gürcistan

Hırvatistan

Hollanda

İrlanda

ispanya

İsveç

İsviçre

İtalya

İzlanda

Karadağ

Kıbrıs

Kuzey Makedonya

Letonya

Lihtenştayn

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Moldova
Cumhuriyeti

Monako

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

San Marino

Sırbistan

Slovak Cumhuriyeti

Slovenya

Türkiye

Ukrayna

Yunanistan

SÖZLEŞMEYE TARAF AVRUPA KONSEYİ ÜYE ÜLKERİ



Amerika Birleşik Devletleri

Arjantin

Avustralya

Cabo Verde

Dominik Cumhuriyeti

Fas

Filipinler

Gana

Güney Afrika

İsrail

Japonya

Kanada

Kolombiya

Kosta Rika

Mauritius

Panama

Paraguay

Peru

Senegal

Şili

Sri Lanka

Tonga

SÖZLEŞMEYE TARAF DİĞER ÜLKELER



Brezilya

Çin Halk Cumhuriyeti

Hindistan

Meksika

Nijerya

Rusya Federasyonu

Tunus

SÖZLEŞMEYE TARAF OLMAYAN BAZI ÜLKELER



AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ

TEMEL KAVRAMLAR



Trafik Verisi 5
bir bilgisayar sistemi aracılığıyla gerçekleşen
iletişimle ilgili olan, iletişim zincirinin bir halkasını
teşkil eden bilgisayar sistemi tarafından üretilmiş,
iletişimin başlangıç noktasını, hedefe varış
noktasını, izlediği yolu, saatini, tarihini, boyutunu,
süresini veya iletişimde kullanılan temel hizmetin
türünü gösteren herhangi bir bilgisayar verisi

Hizmet Sağlayıcı (1) 3
hizmetlerini kullananlara bir bilgisayar
sistemi aracılığıyla iletişim kurma olanağı
sağlayan her türlü kamu veya özel sektör
tüzel kişisi

Bilgisayar Sistemi 1
bir veya birden fazlası, bir program uyarınca
otomatik veri işleyebilen herhangi bir cihaz
veya birbiriyle bağlantılı veya ilgili bir grup
cihaz

Bilgisayar Verisi2
bilgisayar sisteminin bir işlevi yerine
getirmesini mümkün kılan bir programı da
kapsayan, olguların, bilginin veya
kavramların bir bilgisayar sisteminde
işlenmeye uygun haldeki her türlü temsili

Hizmet Sağlayıcı (2)4
böylesi iletişim hizmeti veya bu hizmetlerin
kullanıcıları adına bilgisayar verilerini
işleyen veya depolayan diğer her türlü tüzel
kişi



AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ

KAPSAM



• Maddi Ceza Hukuku
 Bilgisayar verilerinin ve sistemlerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve erişilebilirliğine yönelik suçlar
 Bilgisayarla bağlantılı suçlar
 İçerikle bağlantılı suçlar
 Telif hakkı ve bununla bağlantılı hakların ihlaline ilişkin suçlar
 Tali yükümlülük ve yaptırımlar

• Usul Hukuku
 Depolanan bilgisayar verisinin süratli şekilde korunması
 Üretim emri
 Depolanmış bilgisayar verilerinin aranması ve bunlara el konulması
 Bilgisayar verilerinin gerçek zamanlı toplanması

• Yargılama Yetkisi
 Yargılama yetkisi

• Uluslararası İşbirliği
 Uluslararası işbirliğine ilişkin genel ilkeler
 Suçluların iadesine ilişkin ilkeler
 Karşılıklı yardımlaşmaya ilişkin genel ilkeler
 Uluslararası anlaşmaların yürürlükte olmadığı hallerde yapılan karşılıklı yardım taleplerine ilişkin usuller

• Özel Hükümler
 Geçici tedbirlere ilişkin karşılıklı yardımlaşma
 Soruşturma yetkileri konusunda karşılıklı yardımlaşma
 24/7 İletişim Ağı

SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI



MADDİ CEZA HUKUKU

• Bilgisayar verilerinin ve sistemlerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve erişilebilirliğine yönelik suçlar
 Yasadışı erişim
 Yasadışı araya girme
 Verilere müdahale
 Sisteme müdahale
 Cihazların kötüye kullanımı

• Bilgisayarla bağlantılı suçlar
 Bilgisayarla bağlantılı sahtecilik
 Bilgisayarla bağlantılı dolandırıcılık

• İçerikle bağlantılı suçlar
 Çocuk pornografisiyle bağlantılı suçlar

• Telif hakkı ve bununla bağlantılı hakların ihlaline ilişkin suçlar
 Telif hakkı ve bununla bağlantılı hakların ihlaline ilişkin suçlar

• Tali yükümlülük ve yaptırımlar
 Teşebbüs ve yardım veya yataklık
 Kurumsal yükümlülük
 Yaptırımlar ve tedbirler



Taraflardan her biri, 2 ila 11. maddelerde tanımlanan cezaî
suçların, hürriyetten yoksun bırakmayı da kapsayan etkili,
orantılı ve caydırıcı yaptırımlarla cezalandırılabilmesini
sağlamak için gerekli olabilecek yasama tedbirlerini ve
diğer tedbirleri kabul edecektir.

Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi, Madde 13



USUL HUKUKU

• Ortak hükümler
 Usul hükümlerinin kapsamı
 Şartlar ve tedbirler

• Depolanan bilgisayar verisinin süratli şekilde korunması
 Depolanan bilgisayar verisinin süratli şekilde korunması
 Trafik verisinin süratli şekilde korunması ve kısmen açıklanması

• Üretim emri
• Depolanmış bilgisayar verilerinin aranması ve bunlara el konulması
• Bilgisayar verilerinin gerçek zamanlı toplanması
 Trafik verilerinin gerçek zamanlı toplanması
 İçerik verilerinin takibi



ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

• Uluslararası işbirliğine ilişkin genel ilkeler
• Suçluların iadesine ilişkin ilkeler
 Suçluların iadesi

• Karşılıklı yardımlaşmaya ilişkin genel ilkeler
 Karşılıklı yardımlaşmaya ilişkin genel ilkeler
 Kendiliğinden bilgi verme

• Uluslararası anlaşmaların yürürlükte olmadığı hallerde yapılan karşılıklı yardım
taleplerine ilişkin usuller
 Uluslararası anlaşmaların yürürlükte olmadığı hallerde yapılan karşılıklı
yardımlaşma taleplerine ilişkin usuller
 Gizlilik ve kullanımın sınırlandırılması



ÖZEL HÜKÜMLER

• Geçici tedbirlere ilişkin karşılıklı yardımlaşma
 Depolanan bilgisayar verilerinin süratli şekilde korunması
 Korunan trafik verilerinin süratli şekilde açıklanması

• Soruşturma yetkileri konusunda karşılıklı yardımlaşma
 Depolanan bilgisayar verilerine erişim konusunda karşılıklı yardımlaşma
 Depolanmış bilgisayar verilerine izinli şekilde veya bu verilerin halka açık olduğu
durumlarda sınır ötesinden erişim sağlanması
 Trafik verilerinin gerçek zamanlı olarak toplanması konusunda karşılıklı
yardımlaşma
 İçerik verilerine el konulması konusunda karşılıklı yardımlaşma

• 7/24 İletişim ağı



7/24 İLETİŞİM AĞI

• Her bir Taraf, bilgisayar sistemleri ve verileriyle ilgili cezaî suçlar konusundaki
soruşturma veya kovuşturma veya cezaî suçun elektronik ortamda toplanmış delilleri
için anında yardım temin edilmesini sağlamak amacıyla günde 24 saat ve haftanın 7
gününde erişilebilecek bir irtibat noktası belirleyecektir.

• Her bir Tarafın, iletişim ağının işletilmesini kolaylaştırmak için eğitimli ve donanımlı
personel bulunmasını sağlaması gerekmektedir.



7/24 İLETİŞİM AĞI

• Sözkonusu yardım, aşağıdakilerin kolaylaştırılmasını veya, iç hukuk ve uygulamalarının
izin vermesi halinde, doğrudan yapılmasını içerecektir:
 Teknik öneri sağlanması
 Verilerin korunması
 Delil toplanması
 Yasal bilgi sağlanması
 Şüphelilerin yerlerinin tespit edilmesi



7/24 İLETİŞİM AĞI

• Taraflardan birinin irtibat noktasının, diğer bir Tarafın irtibat noktasıyla hızlı bir şekilde
iletişim sağlayabilecek yeteneğe sahip olması gerekmektedir.

• Taraflardan birinin belirlediği irtibat noktasının, o Tarafın uluslararası yardımından
veya suçluların iadesinden sorumlu makam veya makamlarının bir parçası olmaması
durumunda, sözkonusu irtibat noktasının bu makam veya makamlarla hızlı bir şekilde
eşgüdümde bulunabilecek nitelikte olmasını sağlaması gerekmektedir.



TEŞEKKÜRLER!
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