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Bilişim Dergisi olarak, Nisan sayımızın “Dosya” 
sayfalarında son yıllarda gerçekleştirilen birçok 
operasyon kapsamında sanıkların bilgisayarlarda 
arama ve el koyma yetkisinin nasıl düzenlendiğini 
irdelemiştik. Dosyamız kapsamında “Bilgisayar-
lara hangi durumlarda ve nasıl el konulabilir ?”, 
“Bilgisayarlarına el konulanların haklarına ilişkin 
düzenlemeler nelerdir?”, “Bilgisayarlarda arama, 
kopyalama ve el koyma işlemleri sırasında nelere 
dikkat edilmeli?” sorularının yanıtlarını bulmak 
için hukukçu ve akademisyenlerin görüşlerini 
yansıtmıştık. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 
de konuya ilişkin değerlendirmelerini almak üzere 
yazılı yaptığımız başvurunun yanıtı dergimiz yayına 
girdikten sonra verildi. EGM Bilişim Suçları ve Sis-
temleri Şube Müdürlüğü’nün yanıtları Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla tarafımıza 
ulaştırıldı.

http://www.bilisimdergisi.org/s132

Polisin savcı talebi ve mahkeme kararı gereği el koyma, kopya çıkarma, kayıtların 
çözülmesi ve bilgisayarların incelenmesi işlemlerinin yapıldığına dikkat çeken EGM, 
hangi soruşturmalarda nasıl bir uygulama gerçekleştirildiğini bilemeyeceğini ve genele 
ilişkin bir yorum yapamayacağını vurguladı.   
Aslıhan Bozkurt

EGM: Adli bilişim incelemelerini, 
soruşturma görevlileri yapılmalı
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Bilgisayarlarda bulunan bir bilgi ve belgenin araştırılan suç 
açısından “suç delili” olup olmadı konusundaki kararı, hâkim 
veya mahkeme heyetinin vereceğine işaret eden EGM, adli 
bilişim konusunda yeterli sayıda uzman bulunmadığını ancak 
“teşkilatta” bu alanda yetişmiş, özel eğitimler almış oldukça 
çok sayıda uzman olduğunu bildirdi. “Gerçekleştirilen el koyma 
veya kopya alma konularında hangi soruşturmalarda nasıl bir 
uygulama gerçekleşiyor bilmemiz mümkün değil” diyen EGM, 
adli bilişim incelemelerinin soruşturma görevlileri tarafından 
yapılmasından yana. Soruşturmalarda kopya verme konusunun 
kolluğun (polisin)  yetkisindeki bir takdir olmadığını hatırlatan 
EGM, bunun sorunlu bir alan olduğunu söylüyor.

-Kolluk güçleri (polis), hangi durumlarda bilgisayarlara 
el koyabilir? Bilgisayarlara el koymanın prosedürü nedir, 
bunu nasıl gerçekleştirebilirler? Bilgisayarlarda, bilgisayar 
program ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma 
işlemleri nasıl yapılıyor? 
-Kolluk güçleri 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 
116 ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 30. Maddeleri 
ile 134. Maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılarının talebi 
ve mahkeme kararı ile şüphelinin kullandığı digital medyalara 
el koyulması, kopya çıkarılması, kayıtların çözülmesi, 
bilgisayarların incelenmesinin yapılması işlemlerini, mahkeme 
kararının gereği olarak yerine getirmektedir.
  
- Bilgisayarlarda bulunan bir bilgi ve belgenin araştırılan suç 
açısından “suç delili” olup olmadığına kim ve neye göre karar 
veriyor? 
-Bir bilgi veya belgenin suç delili olabileceği gibi bazı durumlarda 
bilişim sistemlerindeki verilerin (navigasyon cihazlarındaki 
güzergâh verileri gibi) doğrudan suç delili olmasa dahi bir 
suçu aydınlatmada tamamlayıcı bir unsur olması mümkündür. 
Elbette bahse konunun suç delili veya suçu aydınlatacak veri 
olması konusundaki kararı, hâkim veya mahkeme heyeti karar 
vermektedir.

 -Adli bilişim (bilgisayar kriminalistiği) konusunda ülkemizde 
gerekli bilgiye sahip yeterince personel var mı? Bunun 
eğitimini kim veriyor?
-Ülkemizde adli bilişim konusunda yeterli sayıda uzman 
bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ancak Emniyet teşkilatının 
farklı birimlerinin bu alanda yetişmiş, özel eğitimler almış 
oldukça çok sayıda uzmanı vardır. Bahse konu eğitimleri 
öncelikle Emniyet teşkilatının uzman eğitici personeli 
vermektedir. Bu kişiler yurt içi ve yurt dışında yıllardır onlarca 
farklı eğitim almış, birçoğu ülkemizde veya yurtdışında yüksek 
lisans, doktora çalışmasını tamamlamış personeldir. Eğitimler 
ikili işbirliği yapılan ülke polis teşkilatlarından, Avrupa Birliği 
fonlarıyla projelendirilmiş eğitimlerden, İnterpol’un ve 
Europol’ün sağladığı eğitimlerden, üniversitelerden ve ticari 
kuruluşlardan alınmaktadır. Hatta teşkilat personelimiz 
İnterpol ve Europol’ün bahse konu eğitim içeriklerinin 
oluşmasında ciddi katkılar sunmakta süreç içerisinde edinilen 
tecrübeler karşılıklı paylaşılmaktadır.

-Ülkemizde adli bilişim uygulamaları ağırlıklı olarak 
soruşturmada yer alan kolluk kuvvetleri tarafından yapıyor. 
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?
-Adli bilişim uygulamaları, bir gerçeğin ortaya çıkması ve bir 
bilinmezin aydınlatılması açısından önemli bir unsurdur. Digital 
delil incelemesinin, “uzman” olmak şartıyla, nesnel ve evrensel 
hukuk kuralları çerçevesinde, hukuki süreçlerde görev yapan 
hangi meslek grubunun inceleme yaptığının teoride çok bir 
önemi yoktur. Ancak “digital delil inceleme süreci”, bir yandan 
delillendirme süreci olduğu gibi diğer bir yandan araştırma, 
bir diğer ifadeyle soruşturma sürecini de kapsamaktadır ve 
bu nedenle soruşturmayı yürüten meslek grubu tarafından 
yürütülmektedir ve tüm dünyada da bu şekilde yapılmaktadır. 
Digital delil incelemede, ön inceleme (triaj) ve asli inceleme 
diye iki kavram vardır. Acil durumlarda, ön incelemelerde 
ortaya çıkan veriler, soruşturmanın genişletilmesine veya yeni 
operasyonlar yapılmasına sebep olabilir. Bir diğer ifadeyle 
inceleme sonucundaki veriler, doğrudan sadece mahkemede 
delil olarak kullanılabileceği gibi, soruşturmanın yönünü 
değiştirecek bir soruşturma aracı da olabilir.
Kısaca inceleme aynı zamanda bir arama veya araştırmayı 
da içerir. Günlük hayatta benzer bir uygulamadan örnekle 
benzetme yaparsak, mahkeme kararıyla soruşturmasını 
tamamlamak veya geliştirmek için evdeki suça ilişkin unsurları 

http://www.bilisimdergisi.org/s132
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arayan polis, bilgisayarlarda da benzer bir 
araştırma yapmaktadır.
Digital delil incelemelerinin sonuçları, 
zaman zaman soruşturmanın yönünü 
değiştirebildiğinden, her zaman davada 
son aşama olmayabilir. Bir örnekle ifade 
edersek bir bomba patlatılacağına veya bir 
bankaya silahlı saldırı olacağına dair bir ihbar 
alındığını varsayalım. İhbara konu olan kişinin 
bilgisayarını, adli bilişim standartlarına göre 
ön incelemeye alıp, elde edilen bilgilere göre, 
gerekli talimatlar alındıktan sonra çok kısa 
süre içerisinde başkaca birkaç kapının daha 
ivedilikle çalınması söz konusu olabilir.
Diğer taraftan şüpheliden elde edilen 
elektronik verilerin, gözaltı süresi bitimine 
yetişecek şekilde ön inceleme raporları 
hazırlanarak öncelikle savcıya ve sonrasında 
hâkime sunulması, savcının fezlekesinin daha 
sağlıklı oluşturmasını, hâkime ise; şüphelinin 
tutuklu mu tutuksuz mu yargılanması 
konusundaki kanaatini oluşturmasında 
yardımcı olmaktadır. Ön inceleme raporuna 
göre tutukluluk konusunda daha yerinde bir 
karar verilmesi ise toplumda adalete güven 
duygusunu artırmaktadır. Bunlar gibi daha 
birçok soruşturma tekniği ve usulü açısından 
adli bilişim incelemeleri soruşturma görevlileri 
tarafından yapılmalıdır.
 
-Güncel teknolojiye bağlı olarak sürekli 
değişen bir yapıya sahip olan adli bilişim 
sürecine görev alan uzmanların kendilerini 
yenilemeleri, teknolojiyi ve güncel gelişmeleri 

yakından izlemeleri için ne gibi çalışmalar 
yapılıyor?
-Her yıl düzenlenen çok farklı kaynaklarla 
beslenen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra 
ülkemizde ve yurtdışındaki düzenlenen birçok 
eğitim, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere 
katılım sağlanmaktadır. PolNet ortamında 
oluşturulan özel forum sayfaları ile birçok 
güncel teknolojik konular tartışmakta ve 
uzman personel arasında bilgi paylaşımı 
yapılmaktadır. Diğer taraftan personel kendi 
imkânlarıyla İnternet’in aktif kullanımı 
sayesinde de bahse konu günceli yakalama 
yolculuğunu sürdürmektedir. 
 
-Yapılan soruşturmalarda gördüğümüz 
kadarıyla polis, bilgisayarı incelemek için 
Emniyete götürüyor. Yasa, incelemenin 
orijinali bozmamak için yedek üzerinden 
yapılması gerektiğini, bu usulle alınmayan 
verilerin delil olamayacağını belirtirken 
bunun “nerede yerine getirileceği” bilgisini 
tam olarak belirtmiyor. Ayrıca yasa, polisin 
kopyaladığı verilerin bir kopyasının, “talep 
etmesi halinde” veri sahibine veya avukatına 
verilmesini öngörüyor. Ancak, veri sahibi bu 
hakkı olduğunu bilmeyebilir ve yasa, polisin 
bu hakkı hatırlatmasıyla ilgili bir zorunluluk 
getirmiyor. Yapılan tüm incelemelerde, orijinal 
harddiskin yedeği alınıyor mu? Kopyalanan 
verilerin bir kopyası, “talep etmesi halinde” 
veri sahibi veya avukatına veriliyor mu?
-Polis, adli soruşturmalarda savcının 
talimatlarıyla görev yapan bir meslek 

grubudur ve soruşturmayı yöneten Cumhuriyet 
Savcılarıdır. Dolayısıyla gerçekleştirilen 
el koyma veya kopya alma konularında 
hangi soruşturmalarda nasıl bir uygulama 
gerçekleşiyor bilmemiz mümkün değil. Ayrıca 
81 il ve yüzlerce ilçemizde görevli on binlerce 
polisin katıldığı ve on binlerce savcının 
farklı farklı konularda yürüttüğü ve yönettiği 
soruşturmalarla ilgili genele ilişkin bir yorum 
yapabilmek mümkün değildir. 
Kopya verme konusunun kolluğun yetkisindeki 
bir takdir olmadığını hatırlatmak gerekiyor. 
Ancak sorunlu bir alan olduğunu söyleyebiliriz. 
“Bankayı soyan bir hırsızın elindeki silah geri 
verilir mi?” sorusunu soran birisine sadece 
gülümsersiniz… Şüpheliye işlediği suç aletini 
teslim etmenin başlı başına bir sorun olduğu 
durumlar var. Çocuk istismarcısına “bir kopyası 
sende kalsın” demek ne kadar doğrudur? Yasa 
koyucu burada doğrudan kendisine ilişkin 
atılı bir suç bulunmayan işletmeciyi korumak 
istemiş olabilir. Bir İnternet kafe aracılığıyla suç 
işlendiğinde, İnternet kafenin bilgisayarlarına 
el koyarsanız masum tüccarı mağdur etmiş 
olursunuz. Bu gibi durumların önüne geçmek 
için düzenlenmiş olduğu değerlendirilebilir.

-Kopyalamanın yapılmaması durumunda, 
veri sahibinin sonradan “Bu veriler benim 
bilgisayarımda yoktu, sonradan eklenmiş” 
diye itiraz etmesi halinde polis bunu 
ispatlamak için ne gibi önlem alıyor?
-Adli bilişim süreçlerinin en önemli esası 
delil bütünlüğünün sağlanmasıdır ve adli 
bilişim uzmanının ilk öğrendiği karinedir. Delil 
bütünlüğü ve değişmezliğini sağlamak için 
birçok donanımsal bazlı durumlarda yazılımsal 
ürünler kullanılır. 
Ancak bu durumun sağlanamayacağı nadir 
durumlar da olabilir. Örneğin bir zararlı 
yazılımın incelenmesi on-line ve off-line 
olarak gerçekleştirilmektedir. Canlı (on-line) 
zararlı yazılım incelenmesinde elbette delil 
bütünlüğünü sağlamak mümkün olmaz. Çünkü 
yazılım çalıştırılarak yazılımın hareketleri 
incelenerek inceleme yapılır ve bu inceleme 

türünde delil bütünlüğü dosya olarak alınır 
ancak işletim sistemi bünyesinde aranmaz.

-Günümüzde bir kişinin bilgisayarına kendisi 
farkına varmadan bilgi transfer edebilmek 
mümkün. Bu durumda, Emniyet güçlerinin 
elinde,  isnat edilen suça delil teşkil edecek 
verilerin dışarıdan birileri tarafından o 
bilgisayara yüklenip yüklenilmediğini 
anlayacak bir teknoloji var mı? Bu ortaya 
çıktığında neler yapılıyor?
-Teknik olarak bir bilgisayarı ele alırsak 
içerisindeki verilerin tümü bir bütündür ve 
bilgisayardaki işletim sistemi değişkenine 
bağlı olarak verinin girişi ve sistemde kalışı 
birçok iz bırakır. İşletim sistemi üreticilerinin 
eğitimlerinde ve adli bilişim ürünlerinin 
eğitimlerinde bahse konu çalışmaların nasıl 
araştırılacağı öğretilmektedir. Ancak her 
inceleme kendi başına bir kompozisyondur. 
Bahse konu tespiti bir yazılım veya donanım 
kendisi değil teknolojiyi araç olarak kullanan 
uzman yapabilmektedir. Diğer taraftan bahse 
konu bilgi birikimi sadece polis ile sınırlı değil 
uzman adli bilişim uzmanları da bunların nasıl 
yapılacağını bilirler. İşletim sistemine göre, 
bilişim sisteminin bulunduğu ağ protokollerine 
göre, kullanılan yazılım ve donanımlara göre 
değişebilecek ve en sonunda bir rapor ile 
bulguların tespitiyle sonuçlanacak bir süreçtir.
Şubemiz tecrübelerinde bugüne kadar tespit 
edilmiş bir vaka ile karşılaşılmamıştır. Ancak 
bahse konu iddia birçok şüphelinin kullandığı 
bir argümandır. Arama motorlarında çocuk 
pornografisi aramış, dosya indirilme süresi 
onlarca dakika sürmüş ve en sonrasında 
çocuk istismarı görüntüleri türlerine göre 
klasörlenmiş şüpheliler de bahse konu 
argümanları kullanmaktadırlar. Elbette 
uzmanın yaptığı inceleme ve diğer tüm deliller 
hâkimce değerlendirilecek ve hüküm bu 
çerçevede verilecektir. 
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