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Değerli okurlar,

Atılım Üniversitesi,  Türkiye’de bir ilki 

gerçekleştirerek  “Adli Grafik” dersi vermeye 

başladı. Bir “Atılımlı” olarak çok gururlandım 

tabii. Adli Grafik dersi, 2011-2012 eğitim 

öğretim yılında Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarım 

Bölümü’nde açıldı. 

Anatomi; antropoloji bilimi ve görsel sanat dallarından yararlanan Adli Grafik 

dersi, grafik bilim dalının adli bilimlerde yer bulan yöntem ve metotlarını teorik 

ve uygulamalı olarak işleyen bir ders müfredatını kapsıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’deki üniversitelerde lisans ve 

yüksek lisans dersi olarak okutulan Adli Grafik dersinin amacı, adli bir vakanın 

çözümlenmesinde başvurulan grafik tekniklerinin öğretilmesi ve bu alana 

yönelik olarak Adli Grafikerler yetiştirmek.

İki ve üç boyutlu grafik programları ile yeniden yüzlendirme ve diğer görsel 

inceleme tekniklerinin öğretildiği derste öğrenciler, örnek vakalar üzerinden 

sanatsal ve bilimsel bilgilerini yapmış oldukları çalışmalara yansıtıyorlar. 

Adli Grafik dersi alan öğrenciler, mezun olduktan sonra emniyet, mahkemeler 

gibi çeşitli kuruluşlarda istihdam edilebilecekleri gibi adli danışmanlık da 

yapabilecekler.

Atılım Üniversitesi’nde Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Himmet 

Gümrah ve öğretim görevlisi Dr. Özgür Bulut’un katkılarıyla verilen Adli 

Grafik dersinin öğrencilere gelecekte çok büyük avantajlar sağlayacağını 

düşünüyorum. 

Yrd. Doç. Dr. Gümrah ile bu dersin ne olduğu, içeriği ve Adli Grafikerlik 

mesleğinin unvan ve statüsüne ilişkin yasal düzenlemeler hakkında bir söyleşi 

gerçekleştirdim.

Keyifle okuyacağınızı umut ediyorum.

http://www.bilisimdergisi.org/s148
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Türkiye’nin ilk “Adli Grafiker”leri, 
Atılım’da yetişiyor

Yeniden yüzlendirme başta olmak 
üzere tüm adli sanat çalışmalarını 
uygulayarak öğrenen Adli Grafikerler, 
emniyet ve diğer kolluk kuvvetleri, 
mahkemelerde de görev alıp yeminli 
bilirkişi olarak da çalışabilecekler.  
Yrd. Doç. Gümrah, mesleğin 
unvan ve statüsüne ilişkin yasal 
düzenlemelerin ivedilikle yapılması 
gerektiğini dikkat çekti.

-Türkiye’de ilk defa bir üniversitede adli sanat eğitimi veriliyor. 
Kafatasından yeniden yüzlendirme dersinin amacı nedir? 

-Adli Sanat Eğitimi, Amerika ve İngiltere’deki birçok üniversitede ders programı 
kapsamında veriliyor. Ülkemizde ise “Adli Sanat” dersi ilk ve tek olarak Atılım 
Üniversitesi’nde 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren 8. yarıyılda seçmeli 
ders kapsamında. Adli Sanat dersi, öğretim görevlimiz Dr. Özgür Bulut tarafından 
veriliyor. Bu dersin programını ben ve Dr. Bulut hazırladık. Yeniden yüzlendirme 
çalışmasını da içeren Adli Sanat dersinin amacı, sanat, bilim ve teknolojiyi bir 
araya getirerek sanatın adli bilimlerde kullanılmasını sağlamak. Böylelikle, 
tanınmaz halde bulunan, anatomik ve fiziksel hasara uğramış veya tamamen 
kemik halde bulunan kimliklendirilmesi yapılamamış bir bireyin adli sanat 
çalışmaları ile kimliklendirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Adli Sanat dersinin diğer bir amacı ise bu uygulamaları bilimsel olarak 
yapabilecek “Adli Sanatçılar”, diğer bir ifade ile “Adli Grafikerler” yetiştirmektir.

http://www.bilisimdergisi.org/s148
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-Dersin içeriği, kapsamı ve süresi 
ne kadar? Derste hangi ana bilim 
dalına ilişkin bilgiler veriliyor?

-Adli Sanat dersi, süre olarak 
bir dönemlik (14 Hafta/ 3 Saat) 
ders programını kapsıyor. Dersin 
içeriğini; yeniden yüzlendirme,  
üç boyutlu bilgisayarlı yeniden 
yüzlendirme, kompozit çizim 
(mağdur tarafından suçlunun 
yüz tarifinin yapılması ve adli 
grafikerin de bu tarife göre 
suçlunun yüzünü oluşturması) 
ve üç boyutlu bilgisayarlı görsel 
teknolojiler oluşturmakta. Bu 
müfredat içerisinde, iki ve üç boyutlu 
bilgisayar programları eğitiminin 
yanı sıra, kafatası anatomisi, 
yüz morfolojisi, yüz kasları, yüz 
antropometrisi eğitimi verilmekte. Adli Sanat dersi, anatomi, antropoloji 
bilimi ve görsel sanat dallarına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimlerden 
oluşuyor. Bu ders müfredatının sonunda her bir adli sanat dersi öğrencisi 
yeniden yüzlendirme başta olmak üzere tüm adli sanat çalışmalarını 
uygulayarak öğrenmekte.

-Bölümü bitirenler Türkiye’nin ilk adli grafikerleri olacaklar. Bu 
mesleğin unvan ve statüsüne ilişkin yasal düzenlemeler mevcut 
mu? Görevlendirme sırasında statülerine ilişkin yasal olarak ne gibi 
düzenlemeler gerekiyor? Adli grafikerler nerelerde iş bulabilirler?
  
-Adli Sanat dersini alan ve başarı ile tamamlayanlar “Adli Artist” ya da 
“Adli Grafiker” olarak adlandırılmakta. Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş 
ülkelerin polis merkezleri ve müdürlüklerinde adli grafikerler çalıştırılıyor. 
Yeniden yüzlendirme ve kompozit çizim gibi adli vaka çalışmaları adli 
grafikerler tarafından yapılıyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s148
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Ülkemizde ise kayıp ve halen bulunamamış binlerce insan göz önüne alındığında, 
adli sanat çalışmalarına ne kadar çok ihtiyaç olduğu görülecektir. Diğer gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de emniyet ve diğer güvenlik birimleri içinde 
adli grafikerlerin istihdam edilmesi kaçınılmaz olacak. Adli Grafikerler, emniyet 
ve diğer kolluk kuvvetlerinde çalışabilecekleri gibi mahkemelerde de görev 
alabilmekte ve adalet komisyon başkanlıklarınca kabul görmüş yeminli bilirkişi 
olarak da çalışabilmektedir.

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik 
Tasarımı Bölümü’nden bu dersi alarak mezun olan öğrencilerimiz, “Grafik 
Tasarımcı” unvanının yanında diploma eklerine ilave edilen bu dersle ve talep 
halinde verilecek ek bir belge ile bu alanda iş yapabilirler. Adli Grafik dersi ile 
öğrencilerimizin entelektüel bilgi seviyesi yükseldiği gibi mezun olduktan sonra 
da iş bulma açısından daha avantajlı hale gelmektedirler. 

Bu mesleğin unvan ve statüsüne ilişkin yasal düzenlemelerin 
ivedilikle yapılması gerekir. Çünkü şu anda mevcut bir düzenleme yok. 
Görevlendirmeler için, Grafik Tasarım Bölümleri’nde lisans eğitimi yapmış 
olup minimum 60 saat bu eğitimi almış olması ön şartı aranmalıdır.

 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi İstişare Süreci
Amaç: “Uluslararası standartları karşılayan ulusal bir yeterlilik sisteminin 
oluşturulması, Türkiye eğitim ve öğretim sistemi, iş dünyası ve toplum 
için öncelik teşkil etmektedir.  Türkiye, toplumdaki tüm bireylerin eğitim 
ve öğretim ihtiyaçlarını hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde 
karşılayacak Avrupa Birliği ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmaya 
büyük önem vermektedir.  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) olarak 
anılacak Türkiye’ye özel Ulusal Yeterlilik Çerçevesi, Türkiye’deki eğitim ve 
öğretim sisteminin bütün bileşenlerine ait yeterlilikleri kapsamlı bir şekilde 
bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu amacı gerçekleştirmek için, 
ilgili tüm kurum ve kuruluşlar Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ni hazırlama 
sürecine büyük destek vermektedirler. TYÇ İstişare Belgesinde, Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesi için önerilen modelin ayrıntıları sunulmaktadır. 
İstişare Belgesinin amacı Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)’nin geliştirilmesi 
süreci hakkında bilgi vermek ve TYÇ’nin geliştirilmesi ve uygulanmasına 
yönelik bir plan önermektir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi modelinin 2012 
yılı sonuna 

kadar kabul 
edilmesi ve 2013 
yılında uygulamaya 
konulması 
beklenmektedir.”  
(www.myk.gov.tr )
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