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Bilişim ve hukukun kalbi 
yine İzmir’de atacak

17 – 19 Kasım 2011’de Kültürpark’ta 
yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık 
olarak gerçekleştirilecek olan 2. İzmir 
Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’nı 
yaklaşık 2.500 profesyonelin izlemesi 
bekleniyor.

Türkiye’nin en önemli metropollerinden 
biri, “Ege’nin İncisi” İzmir, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 
“Kentler Onlara Sahip Çıkanlarındır” 

tanımıyla gerçekleştirilen sosyal kültürel ve 
sanatsal aktivitelerle kentin büyümesi adına 
önemli adımlar atılıyor. Bilişim sektörü adına 
gerçekleştirilecek tüm projelerin geleceğe 
yapılacak en değerli yatırım olduğu öngörüsüyle 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) ve İZFAŞ, 17 - 19 Kasım 2011 
tarihleri arasında Uluslararası Bilişim Hukuku 
Kurultayı’nı (UBHK), organize ediyor. Alanında 
uzman isimleri ve sektörün öncü firmalarını 
bir araya getirecek olan 2. İzmir Uluslararası 
Bilişim Hukuku Kurultayı, İzmir Uluslararası 
Fuar Alanı - Kültürpark’ta düzenlenecek.  

Türkiye’de bilişim ve hukuk alanında 
karşılaşılan sorunlara ışık tutması ve sektörü 
bir araya getirmesi açısından büyük önem 
taşıyan kurultayın iki yılda bir organize 
edilmesi planlanıyor. Sektördeki çalışmalara 
katkı koyacak kurultay kapsamında, bilişim 
ve hukukun ortak çalışma alanları, akademik 
boyutu, uygulama prensipleri tartışılacak, 
bilimsel bildiriler sunulacak ve paneller 
gerçekleştirilecek. Kurultay esnasında birkaç 
uzman ekibin rapor hazırlaması ve çözüm 
önerilerini sunmasının faydalı olduğu alanlarda 
çalıştaylar yapılacak. 

Kurultaya katılımı beklenen Türkiye Adalet 
Akademisi’nde eğitimleri devam eden ve bu 
dönem kura çekecek olan hâkim ve savcı 
adaylarına, bilişim suçları ile doğrudan 
uğraşan kolluk güçlerine, avukatlara ve teknik 
uzmanlara yönelik seminerlere yer verilecek.
3 gün boyunca düzenlenecek, yaklaşık 2 bin 500 
profesyonel katılımcının izleyeceği öngörülen 
kurultay süresince, bilişim hukuku alanında 
bugüne kadar çalışma yapan 150’nin üzerinde 
yerli – yabancı akademisyen,  hukukçu ve 
teknik uzman panelist ile çalıştay katılımcısı 
yer alacak.

Hedef kitlesini hâkimler, savcılar, avukatlar, 
noterler, hukuk ve bilişim alanında çalışan, 
eğitim veren, araştırma yapan akademisyenler 
ile bilişim güvenliği uzmanları, adli bilişim 
uzmanları, güvenlik alanında yazılım üreten 
bilgisayar mühendisleri ve sistem analistlerin 
oluşturduğu kurultay, yalnızca profesyonel 
ziyaretçiye açık olarak gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen kurultayda, 35 
firmanın stantlı katılımı, 1100 kurultay ve 350 
Adalet Akademisi öğrencisi yer almıştı. Kurultay 
kapsamında; 7 panel, 8 çalıştay, 11 seminer 
ve 30’dan fazla akademik bildiri sunumu 
gerçekleştirilmiş, yurt içi ve dışından alanında 
uzman toplam 81 konuşmacı katılmıştı.

Detaylı bilgi için www.ubhk.org.tr

http://www.bilisimdergisi.org/s137


