
2012 NİSAN52 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 53

Gerçek bir “haklama” gösterisine tanıklık etmek

Sadece BİM yöneticilerine özel, “5N 1Hack (!)”  gösterisinde, ne kadar kolay bilişim 
suçu işlenebileceği doğaçlama sergilendi. “Yeni Çözümler” panelinde ise, M2M 
uygulamalarının günlük hayatı kökünden değiştirmek üzere olduğu ve yaklaşık 100 kişi 
e-kelepçe ile izlendiği belirtildi.

BMY’19 seminerinin ikinci günü (31 Mart 2012) öğleden 
sonra, gerçek bir haklama (“hack”leme) yaşatıldı. 
Sadece bilgi işlem merkezi yöneticilerine özel, “5N 
1Hack (!)”  başlıklı gösteride, ne kadar kolay bilişim suçu 
işlenebileceği doğaçlama olarak sahneden izleyicilere 
aktarıldı. Karakterlerin uydurulduğu ama hikâyenin 
gerçek olduğu gösteride, “haklamak (“hack”lenmek) 
ne?; Ne zaman; Nerede; Nasıl ve Neden haklanırız 
(“hack”leniriz)” sorularının yanıtları arandı. 
Başrollerini, Profelis Bilişim Ltd. Şti. Yöneticisi, Bilgisayar 
Yüksek Mühendisi Çağlar Ülküderner, TBD Hukuk 
Müşaviri Avukat Mehmet Ali Köksal ve Türkiye Bilişim 
Derneği Hukuk Çalışma Grubu  üyesi Avukat Nilay 
Arkün gibi profesyonellerin paylaştığı gösteride, “Bir 
haklamak (“hack”lenme) işlemi ne zaman ve nasıl başlar? 
Haklanırsanız yapmanız ve yapmamanız gereken şeyler 
nelerdir? Haklamak (“hack”lenme) gerçekleştiğinde 
hukuki ve teknik süreç nasıl işler, nelere bakılır? 
İnternet’e mi bağlanıyorsunuz? Emin misiniz?” içerikli ve 
günümüzün saldırı tekniklerini yansıtan, hayattan gerçek 
bir kesit sunuldu.
TBD Hukuk Müşaviri Avukat Köksal, bilgisayarlara el 
konulması işlemlerini düzenleyen Ceza Muhakemesi 
Kanunu (CMK) 134. Maddesi’ni  “garip bir düzenleme” 
olarak değerlendirip  “Kolluk kuvveti bunu uygulayamaz. 
İvedilikle değiştirilmesi gerekiyor. Hakaret gibi bir suçtan 
bile bilgisayara el koyuluyor” dedi.
Köksal, CMK 134’ün 2. ve 5. fıkralarını saçma olduğunu ve 
değiştirilmeleri gerektiğini de söyledi. 
Bilindiği gibi bilgisayarlara el konulması işlemleri CMK 
134. maddeye göre yapılıyor... Ancak maddenin yazıldığı 
haliyle hakkıyla uygulanması, teknik ve reel yaşam 
koşullarında pek de mümkün görünmüyor. 
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“Bilgisayarlarda, bilgisayar 
programlarında ve kütüklerinde arama, 
kopyalama ve elkoyma 
Madde 134 - (1) Bir suç dolayısıyla 
yapılan soruşturmada, başka surette 
delil elde etme imkânının bulunmaması 
halinde, Cumhuriyet savcısının istemi 
üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar 
ve bilgisayar programları ile bilgisayar 
kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar 
kayıtlarından kopya çıkarılmasına, 
bu kayıtların çözülerek metin hâline 
getirilmesine hâkim tarafından karar 
verilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları 
ve bilgisayar kütüklerine şifrenin 
çözülememesinden dolayı girilememesi 
veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması 
halinde çözümün yapılabilmesi ve 
gerekli kopyaların alınabilmesi için, 
bu araç ve gereçlere el konulabilir. 
Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli 
kopyaların alınması halinde, el konulan 
cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir....
(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine 
el koymaksızın da, sistemdeki verilerin 
tamamının veya bir kısmının kopyası 
alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda 
yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir 
ve ilgililer tarafından imza altına alınır.”

M2M uygulamaları günlük hayatı 
kökünden değiştirmek üzere
“5N 1Hack (!)” panelinin ardında “Yeni 
Çözümler” paneli gerçekleştirildi. 
Vodafone Kurumsal Satış ve Çözümler 
Direktörü Önder Güler, Vodafone Servis 
Yönetimi Müdürü Berna Kulaksız ve 
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire 
Başkanı Mesut Küçükiba’nın panele 
konuşmacı olarak katıldı. Panelde, GSM 
sektörü nereye gidiyor? Yeni teknolojiler 
nelerdir? Hayatımızı ve iş yapış şeklimizi 
kolaylaştıracak telekomünikasyon 
çözümleri nelerdir? Bulut bilişim, M2M 
çözümleri, Akıllı tabletler, Akıllı çözümler 
ve Adalet Bakanlığı ile geliştirilen akıllı 
çözümler ele alındı.
Vodafone Kurumsal Satış ve Çözümler 
Direktörü Güler ve Servis Yönetimi 
Müdürü Kulaksız, gelecekte hizmetlerinin 
bulut bilişime taşınacağını, servis bazlı 
iletişime doğru gidildiğini anlattılar. 
Firmaların iş yapış şekillerinde de 
sektörlere de değecek entegre çözümler 
konusunda çalıştıklarını belirten Vodafone 
yetkilileri, ileride kredi kartlarından da 

vazgeçileceğine, telekom alanındaki 
yeni eğilimler arasında yer alan cihazlar 
arası iletişim M2M (Machine to Machine) 
uygulamalarının günlük hayatı kökünden 
değiştirmek üzere olduğuna işaret ettiler. 

Yaklaşık 100 kişi e-kelepçe ile 
izleniyor
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Küçükiba ise, bakanlığın teknoloji vizyonu 
ve geliştirdikleri çözümlere ilişkin bilgiler 
verdi. Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) 
geçirdiği aşamaları, haklarında yakalama 
kararı çıkarılan kişinin, yetkili mahkemeye 
götürülmeden, mahkeme hâkimi 
tarafından ses ve görüntülü sistem yoluyla 
ifadesinin alınmasını içeren Ses ve Görüntü 
Bilişim Sistemi (SEGBİS) ve e-Kelepçe 
projelerini anlattı.
Küçükiba, cezaevlerinde 51 bin tutuklu, 
81 bin hükümlü bulunduğunu, 132 bin 
tutuklu ve hükümlünün Adalet Bakanlığı’na 
maliyetinin günlük 4,5 milyon, yıllık 1,6 
trilyon TL olduğunu bildirdi. 
“Denetimli serbestlik ceza üst sınırı 2 
yıldan 5 yıla, 3 yıl ve daha az cezalarda 
uygulanan adli kontrol üst sınırı 6 yıla 
çıkarılması halinde;  yaklaşık 35 bin kişinin 
elektronik izleme sistemine geçirilmesi 
mümkün olabilir”diyen Küçükiba, bu 
durumda; günde 1,2 milyon, yılda  438 
milyon ve 5 yılda  2,2 milyar TL tasarruf 
yapılabileceğini vurguladı. 
Elektronik izleme konusundaki 
uygulamanın nasıl yapılacağı ve elektronik 
sistemlerin kullanılması konusundaki 
belirsizliklerin giderilmesi için Adalet 

E-izleme kapsamına 
alınabilecek yükümlülükler

a) Yurt dışına çıkamamak. 
b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, 
belirtilen süreler içinde düzenli olarak 
başvurmak.
c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin 
çağrılarına ve gerektiğinde meslekî 
uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam 
konularındaki kontrol tedbirlerine 
uymak. 
d) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı 
veya uçucu maddeler ile alkol 
bağımlılığından arınmak amacıyla, 
hastaneye yatmak dahil, tedavi veya 
muayene tedbirlerine tâbi olmak ve 
bunları kabul etmek.
e) Suça sürüklenen çocuklar için; 
    1) Belirlenen çevre sınırları dışına 
çıkmamak.
    2) Belirlenen bazı yerlere gidememek 
veya ancak bazı yerlere gidebilmek.
    3) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki 
kurmamaktır.

Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde, denetimli 
serbestlik kapsamındaki bir kısım 
mahkum üzerinde pilot çalışmanın 
yürütüldüğünü söyleyen Küçükiba, 
çalışma kapsamında yaklaşık 100 
kişinin izlendiğini bildirdi. Küçükiba, 
uygulamadaki eksikliklerin giderilerek, 
mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına 
paralel olarak  elektronik İzleme 
uygulaması nın yaygınlaştırılabileceği 
belirtti. 
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