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DEÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Veli Özer Özbek:
Elektronik veriler yazıya dökülse bile tek başına mahkûmiyet için yeterli olamaz

İncelemenin kim tarafından yapılacağı, elde edilen verilerin akıbeti gibi konuların düzenlenmediğinin altını çizen Özbek, 
bunun temel hak ve özgürlüklere ağır şekilde müdahale niteliği taşıyan önlemler bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Bilgi ve belgenin araştırılan suç açısından “suç delili” olup olmadığına ilişkin CMK’da bir 
düzenleme bulunmadığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, 
Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Özer Özbek, bunu “önemli 
bir eksiklik” olarak değerlendirdi. Özbek, arama ve elkoyma kararının, “başka surette delil 
elde etme imkânının bulunmaması” halinde verileceğine dikkat çekti. Bu önlemin CMK’da “son 
çare” olarak kabul edildiğine değinen Özbek, delillere başka türlü ulaşılabiliniyorsa bu önleme 
başvurulamayacağını, savcının isteminde, hâkimin de kararında “neden başka surette delil 
elde etme imkânının bulunmadığını” gerekçelendirmek zorunda olduğunu ancak uygulamada 
genellikle bu koşula uygun davranılmadığına işaret etti.

Arama yapılabilmesi için “makul şüphe”nin var olması gerektiğini, “basit şüphe”nin yeterli 
olmayacağını bildiren Özbek, “kopya çıkarılması”nın asıl olmasına rağmen zaman zaman 
bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine elkonulmasını “asıl sorun” olarak 
tanımladı. Özbek, elkoymaya, “şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya  gizlenmiş 
bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi” 
amacıyla başvurulabileceğini söyledi. 

Bilişim suçlarının delil elde edilmesi ve suçun oluşup oluşmadığı açısından teknik bir bilgiyi de 
gerektirdiğini bildiren Özbek, “Sadece ceza hukukçusu olmak, doğru kararlar verilebilmesini 
zaman zaman olanaksız kılmaktadır” dedi.

Özbek polisin, “dürüst işlem” ilkesine uygun olarak hareket etmesi, bilgisayarlara harici bilgiler 
yüklememesi ve verilere müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı. “Elektronik veriler daha 
sonra yazıya dökülseler bile kanımca tek başına mahkûmiyet için yeterli olamazlar” diyen Özbek, 
“müdahale ihtimalinin varlığı, delillerin hukuka uygun olup olmadığı” sorununu ortaya çıkardığını, 
hukuka aykırı elde edilen delillerin hiçbir şekilde kullanılamayacağını belirtti. 
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Şifrenin çözülememesi veya  gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi 
ve gerekli kopyaların alınabilmesi yetkisinin bağımsız bilirkişilere verilmesini öneren Özbek, 
Türkiye’de uzman bilirkişiler bulunmadığı için deşifre işleminin kolluk tarafından yapıldığını 
anlattı. Özbek, “Bu iş, kolluk işi olmaktan çıkarılmalıdır. Zira kolluk soruşturmada taraf olduğuna 
göre kopyalama ve bunların çıktısının alınması aşamasında görev yapması elde edilen verileri 
hukuka aykırı hale getirebilir. Dolayısıyla veriye müdahale için mutlaka bağımsız bilişim uzmanları 
görevlendirilmelidir” açıklamasında bulundu.

Kural olarak içindeki veri kopyalandığında bilgisayarın geri verilmesi gerektiğine işaret eden 
Özbek,  “Zira amaç, bu verinin elde edilmesi olduğuna göre, elde edildiğinde, her tedbir geçici 
olduğundan bilgisayara elkoyma koruma tedbiri derhal sona erdirilmelidir” diye konuştu.

-Bilgisayarlarda, bilgisayar program ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el 
koyma işlemleri nasıl yapılıyor?
 
Söz konusu işlemler, 2005’te yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK)  
134 maddesi çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Arama ve elkoymaya, Cumhuriyet savcısının istemi 
üzerine hâkim tarafından karar veriliyor. Bu tedbirin uygulanabilmesine karar verme yetkisi 
sadece hâkimdedir. Arama ve elkoymadan farklı olarak; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
dahi savcının karar verme yetkisi bulunmuyor. 
Ancak arama ve elkoyma kararı verilebilmesi için, öncelikle başka surette delil elde etme 
imkânının bulunmaması gerekir. Diğer bir deyişle bu tedbire başvurmak ceza muhakemesinde 
son çare olarak kabul edilir. Delillere başka türlü ulaşılabilme imkânı var ise bunu sağlayan 
tedbire başvurulmamalıdır. Bu nedenledir ki istemde bulunan savcı isteminde, karar veren hâkim 
de kararında neden başka surette delil elde etme imkânının bulunmadığını gerekçelendirmek 
zorundadır. Ancak uygulamada genellikle bu koşula uygun davranılmıyor.

CMK’da bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve 
elkoymaya başvurmak için aranacak şüphenin derecesine ilişkin herhangi bir düzenleme yer 
almıyor. Bu durumda arama ve elkoymaya ilişkin şüphe derecelerinin (CMK m.116) kıyasen 
uygulanabilmesi mümkün. Yani bu şekilde arama yapılabilmesi için “makul şüphe”nin varlığı 
gerekir “basit şüphe” yeterli olmaz. Basit şüphenin yeterli olduğunu kabul etmek başka surette 
delil elde edilmemesi önkoşulu ile bağdaşmıyor.
Nihayet bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve 
elkoymanın uygulanacağı suç tipleri açısından kanunda herhangi bir sınırlama getirilmiyor. 
Tedbirin niteliğinden tedbirin daha ziyade bilişim suçları için uygulanabileceği gibi bir izlenim 
uyansa da, diğer suç tipleri için de uygulanması mümkün. Örneğin, işlediği uyuşturucu ticareti 
suçuna ilişkin kayıtları bilgisayarında saklayan kişinin tuttuğu bu kayıtların ele geçirilmesi 
için pekâla, bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve 
elkoymaya başvurulabiliyor.

-Bilgisayarlarda bulunan bir bilgi ve belgenin araştırılan suç açısından “suç 
delili” olup olmadığına kim ve neye göre karar veriyor? 

-Buna ilişkin CMK m.134’te bir düzenleme bulunmuyor. Bu, aslında önemli bir eksiklik. Nitekim 
CMK m.122 arama bakımından belge veya kâğıtları inceleme yetkisini ayrıca düzenliyor. Buna 
göre hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge ve kâğıtlarını inceleme yetkisi Cumhuriyet 
savcısı ve hâkime aittir.
Benzer düzenlemenin, m.134 için de getirilmesi gerekirdi. Bununla birlikte, m.122’nin kıyasen 
bu tedbir içinde uygulanabileceğini düşünüyorum. Bu çerçevede bilgisayarlarda bulunan bir bilgi 
ve belgenin araştırılan suç açısından “suç delili” olup olmadığına Cumhuriyet savcısı ve hâkime 
karar verir. Bu ise genellikle soruşturma evresinde bu evreden sonuç çıkarma yetkisine sahip 
bulunan savcı olacaktır.
 
- CMK 134’ün pratik anlamda pek uygulanamadığı, söz konusu maddenin baştan 
sona yeniden ele alınması ve kesinlikle düzeltilmesi gerektiği vurgulanıyor. 
CMK 134’ün değiştirilmesine ilişkin görüşünüz nedir? Nasıl bir düzeltme 
yapılmalı?       

-CMK m.134 uygulanmıyor değil, tam tersine uygulamada sıklıkla başvurulan bir tedbir. Konuyla 
ilgili karşılaşılan en büyük sorun, asıl olanın kopya çıkarılmak olmasına rağmen, zaman zaman 
bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine elkonulmasıdır. Elkoymaya, şifrenin 
çözülememesinden dolayı girilememesi veya  gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün 
yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi amacıyla başvurulabilir. Zira elkoyma, bilgisayara 
dayalı bir faaliyeti olan kişi ya da kurumlar için faaliyetin devamına engel olur. 
Öte yandan m.134, sadece soruşturma aşamasında başvurulabilecek bir tedbir olarak 
düzenlenmiştir. Halbuki kovuşturma aşamasında da başvurulabilmelidir. Bu konudaki eksiklik 
giderilmeli, tedbirin muhakemenin bütününde de uygulanması olanaklı hale getirilmelidir.
Bunun dışında özellikle incelemenin kim tarafından yapılacağı, elde edilen verilerin akıbeti gibi 
hususların da düzenlenmediği görülüyor. Bunların düzenlenmesi temel hak ve özgürlüklere ağır 
şekilde müdahale niteliği taşıyan söz konusu tedbir bakımından büyük önem taşımaktadır. 
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-Teknik bilgiye sahip olan hâkim ve savcıların görev yapacağı özel bilişim 
ihtisas mahkemelerine ihtiyaç olduğuna dikkat çekiliyor. Özel bilişim ihtisas 
mahkemeleri konusundaki görüşünüzü alabilir miyiz?

-Bugün reforma ihtiyaç var ise bunun yasalarda değil adliyede yapılması gerektiğini düşünüyorum. 
Bu anlamda, ihtisaslaşmanın adliyeye de girmesi zorunludur. Bilişim suçları özellikle delil elde 
edilmesi, soruşturması yapılan suçun unsurlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi 
ve bu anlamda suçun oluşup oluşmadığı aynı zamanda teknik bir bilgiyi de gerektirdiğinden, sadece 
ceza hukukçusu olmak, doğru kararlar verilebilmesini zaman zaman olanaksız kılmaktadır.
Çok ve çeşitli suçlar karşısında zaten ağır işleyen yargı, uzmanlık gerektiren alanlarda konuyu 
bilirkişiye havale ederek çözmek istemektedir. Bu da bilirkişilik kurumunun zamanla yanlış 
kullanımına sebebiyet vermiştir.
Nihayet ihtisas mahkemeleri kurulması da yetmez. Bu mahkemelerde iş 
yükünün belli sayıyı geçmemesi gerekir. Zira bazen binlerce sayfayı bulan 
dokümanların incelenerek bundan sonuç çıkarılması uzunca bir süreyi 
gerektirebilir.

-Bilgisayarlarına el konulanların arama ve el koyma sırasında 
dikkat etmesi gereken hakları nelerdir?

-Bu konuda kanunda bir açıklık bulunmuyor. Bununla birlikte avukatının 
aramada hazır bulunmasını isteyebilir. Buna ilişkin CMK m.120/3 
hükmünün kıyasen uygulanması da mümkün. Ancak kolluk gücü (polis) 
arama için avukatı beklemek zorunda değildir. Hazır olan avukatın aramaya 
katılmasına engel olunamaz. Bunun dışında bu tedbire maruz kalan ilgiliden 
arama kararını talep edebilir.
Bir hak olarak nitelenmemekle birlikte aramayı yapacak kişilerin uymakla 
yükümlü olduğu yükümlülükler değerlendirilecek olursa kolluk, “dürüst 
işlem” ilkesine uygun olarak hareket etmeli, bilgisayarlara harici bilgiler 
yüklememeli, verilere müdahale etmemelidir.

-Bilgisayarlara el konulmasından sonra bir  “yanlışlık” 
olmaması için kullanıcılar ne yapabilirler? Yedeklemek 
yeterli olur mu?

-Buradaki kullanıcılardan kasıt tedbiri uygulayan kişiler ise tedbirin icrasına geçilmeden önce 
bilgisayar ya da diğer veri taşıyıcıya müdahaleyi engelleyen bir programın yüklenmesi elde edilen 
verilerin delil olarak değerine önemli katkı sağlar. Zira bu tedbir bakımından en büyük dezavantaj 
verilerin elektronik ortamda bulunması sebebiyle müdahaleye açık olmasıdır. Dolayısıyla 
elektronik veriler daha sonra yazıya dökülseler bile kanımca tek başına mahkûmiyet için yeterli 
olamazlar. Zira müdahale ihtimalinin varlığı delillerin hukuka uygun olup olmadığı sorununu 
ortaya koyar. 
CMK m.217’ye göre hukuka aykırı surette elde edilen deliller hiçbir surette delil olarak 
kullanılamayacakları gibi hukuka uygun olarak elde edildiği iddiası bulunsa bile müdahalenin 
saptanmasındaki güçlük delilleri şüpheli hale getireceğinden başka delillerle desteklenmedikçe 
sadece bu delilerle dayanılarak mahkûmiyet hükmü kurulabilmesi olanaklı değil.

Kullanıcıdan kasıt nezdinde arama yapılacak kişi ise, onların yapabilecekleri pek fazla bir şey 
olduğu söylenemez. Yedekleme mümkün ise de eldeki yedeğin doğru olup olmadığı şüpheli 
olacağından önemli bir savunma aracı olmaktan uzaktır.
-Adli Bilişim (Bilgisayar Kriminalistiği) konusunda ülkemizde gerekli bilgiye 
sahip yeterince personel var mı? Bunun eğitimini kim veriyor?

Bu konuda yeterli, personel olmadığını düşünüyorum. Buna ilişkin gerekli yasal mevzuat 
da bulunmuyor. Şu an konu, ceza soruşturmaları bakımından daha çok emniyet ve jandarma 
tarafından yürütülüyor. Özellikle emniyetin bu konuda meslek içi eğitim vermek suretiyle bu 
konuda uzmanlar yetiştirdiklerini biliyorum. Bunun dışında bazı sertifika programlarının da 
bulunduğunu duyuyorum.

-Ülkemizde adli bilişim uygulamaları ağırlıklı olarak 
soruşturmada yer alan kolluk kuvvetleri tarafından 
yapılıyor. Bilgisayar ve cep telefonlarına el koyma ve 
sonrasındaki inceleme işi süreçlerinin ayrıştırılması, 
özellikle inceleme işleminin adli bilişim kurum ve adli 
bilişim uzmanlarınca gerçekleştirmesi konusundaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

-Şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya  gizlenmiş 
bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli 
kopyaların alınabilmesi yetkisi, kanımca bağımsız bilirkişilere 
verilmelidir. Ancak ülkemizde bu konuda uzman bilirkişilerin henüz 
bulunmadığını ifade etmek gerekir. Bu nedenle deşifre işleminin de 
maalesef kolluk tarafından yapıldığı görülmektedir.
Bu iş, kolluk işi olmaktan çıkarılmalıdır. Zira kolluk soruşturmada 
taraf olduğuna göre kopyalama ve bunların çıktısının alınması 
aşamasında görev yapması elde edilen verileri hukuka aykırı hale 
getirebilir. Dolayısıyla veriye müdahale için mutlaka bağımsız bilişim 
uzmanları görevlendirilmelidir.

-El konulan bir bilgisayar ve bir bilgi, ne kadar bir süre emniyet veya savcılar 
tarafından tutulabilir? Bunun bir süresi ve süreci var mı?

-Öncelikle ifade edilmelidir ki bilgisayar ya da verilerin kollukça tutulması mümkün değil. 
Bunların, derhal sonuç çıkarma yetkisine haiz savcıya teslim edilmesi gerekir. Ancak şifre vb. 
sebeple verilere ulaşılamıyorsa söz konusu işlemler tamamlanana kadar kollukta kalabilir.  
CMK m.134’te tedbirin süresine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyor. CMK m.122’de 
arama bakımından bir düzenleme var: “İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu 
suça ilişkin olmadığı anlaşılan belge veya kâğıtlar ilgilisine geri verilir.” Bu düzenleme, kıyasen 
CMK m.134 için de uygulanabilir. Bu halde bilgisayar vb. ile verileri ihtiva eden elkonulmuş ne 
varsa iade edilmelidir. Ancak dikkat edilirse m.122’de de belli bir süre yoktur. Makul bir süre 
düşünülmelidir. Zira şifre vb nedeniyle veriye ulaşılması uzun zaman alabilir.

Yedekleme işlemi asla bilgisayar kolluk 
biriminin bulunduğu mekâna getirilerek 

yapılmamalı. Sayısal delillerin 
emanette nasıl saklanacağına ilişkin 

yeni bir düzenleme yapılarak personel 
bilinçlendirilmeli. Bilişim suçlarında 

uzmanlaşmış mahkemeler kurulmalı, 
soruşturma ve yargılamalar,  işin uzmanı 

savcı ve yargıçlar eliyle yürütülmeli.
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Öte yandan konu genel hükümler çerçevesinde irdelendiğinde bilgisayar, kural olarak içindeki 
veri kopyalandığında derhal geri verilmelidir. Zira amaç, bu verinin elde edilmesi olduğuna göre 
elde edildiğinde her tedbir geçici olduğundan bilgisayara elkoyma koruma tedbiri derhal sona 
erdirilmelidir.

Bununla birlikte bilgisayar bizatihi suçta kullanılmışsa, örneğin hacker, bu bilgisayarı kullanmışsa 
bilgisayar ya da CD suç eşyası olacağından elkoyma yargılamanın sorununa kadar devam eder. 
Mahkûmiyet hükmü verilirse elkoyma, müsadereye dönüşür; beraat halinde sahibine geri verilir. 
Konu veriler bakımından ele alındığında takipsizlik kararı verildiğinde derhal yok edilmelidir. 
Dava açılmış ise mahkûmiyet kararı dışında kalan kararlar bakımından söz konusu veriler yine 
derhal yok edilmelidir. Öte yandan tedbire maruz kalan kişi bu tedbirin hukuka aykırı olduğu 
düşüncesinde ise bu karar CMK m.267’ye göre karar itiraz edebilir. Zira hâkim kararlarına itiraz 
mümkündür.
- El konulan bilgisayarlardan kopyalanan verilere, sonradan kişinin temize 
çıkmasının ardından ne gibi bir işlem uygulanıyor? Kişi, bu bilgilerin kanun 
uygulayıcının elinden tamamıyla çıktığından nasıl emin olacak?

- Daha önce de vurguladığım gibi kural olarak söz konusu verilerin sahibine iadesi dosyadaki 
verilerin de imha edilmesi gerekir. Kanunda bu konuda bir düzenleme bulunmuyor. Bu boşluk 
mutlaka doldurulmalı. Bununla birlikte yukarıda ifade edildiği üzere CMK m.137’nin kıyasen 
uygulanabileceği söylenebilir. 
Hiçbir zaman emin olamaz. Kural, “dürüst işlem” ilkesidir. Yani tedbiri uygulayandan adil 
yargılama ilkesine uygun hareket etmesi beklenir. Bu konuda yasal boşluk bulunduğu gibi m.137 
uygulansa bile bu sadece şekli bir anlam ifade eder. Zira, verinin kaç kopyası olduğunu ancak ona 
başvuranlar bilebilir. Daha sonra ortaya çıkarsa, çıkaran ilgililer bakımından bu suç oluşturur ve 
TCK m.132 vs. hükümleri düşünülebilir. Öte yandan Bilgi Edinme Kanunu’na göre bilgi istenebilir.
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