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Özellikle son aylarda sosyal medya üzerindeki denetimi artırmak üzere yürütülen 
çalışmalar kapsamında siber suçlara karşı kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin 
artırılması istenirken Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Data Polisi Şubesi kurulması 
gündeme geldi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, “Data Polis Şubesi” adlı yeni bir birim kuruyor. Data Polis Şubesi, 
gelişen teknolojiyle birlikte artan İnternet suçlarına karşı mücadele edecek. İnternet’teki 
işlemlerden zanlıların izini sürebilecek, olası şüphelinin açık kimliğini sanal ortamdan tespit 
çalışmalarını yürütecek olan Data Polis Şubesi ile Emniyet, bilişim suçlarının önlenmesi ve 
azaltılması için doğrudan veya dolaylı katkı sağlayabilecek kişi ve kuruluşlarla da işbirliği 
yapacak.
Ayrıca, bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların soruşturulması, dijital delillerin 
incelenmesi için destek veren görevli daire başkanlıkları ve taşra teşkilatındaki birimlerin 
dağınık yapısının tek bir çatı altında toplanması, mükerrer yatırımların önüne geçilmesi 
amacıyla Emniyet’te kurulan Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı’nın adı, Siber 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olarak değiştirildi.
 
Hukukçuların bilişim suçlarında uzlaşmasının maliyeti en az 400 bin TL 
Bu arada Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı ve Bilgi Toplumu Stratejisi’ne (BTS) 
altyapı oluşturmak için hazırladığı bin sayfanın üzerindeki raporda ise, siber suçlara karşı 
kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin artırılması, ihtisas mahkemelerinin kurulması, hâkimler, 
savcılar ve kolluk güçleri arasında şebeke oluşturma yoluyla daha fazla bilgi aktarılmasının 
sağlanması istendi.

Özellikle BTS’ye altyapı oluşturacak ihtiyaç tespit ve önerilere yer veren raporda şu ifadeler 
kullanıldı:
“* Gittikçe yaygınlaşan ve geçmişteki suç türlerinden farklılaşan bilişim suçları ve 
elektronik deliller hakkında kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin birikimlerinin artırılması 
gerekiyor.

* Pek çok ülkede bilişim suçları ve elektronik deliller konusunda bazı çalışanların 
uzmanlaştırılması veya tüm çalışanların bilişim konusundaki yetkinliklerinin artırılması 
yöntemleriyle kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin birikimleri artırılmaktadır. 
Türkiye’de mevcut çalışmalara ilave bilişim suçları ve elektronik deliller konusuna 
odaklanan çalışmalara ağırlık verilerek uzun vadede devam etmesi olası yanlış veya eksik 
uygulamaların önüne geçebilir ve bilişim suçları ile mücadeleyi daha etkin hale getirebilir.

* Bazı hâkim ve savcılara ileri seviye eğitimlerin düzenlenmesi, kolay erişilebilir içeriklerin 
sunulması; belli bölgelerde bazı mahkeme dairelerinin bilişim suçları davalarında 
uzmanlaşması gerekiyor. Bu alanda uzlaşmanın maliyeti 400 bin ile 1.5 milyon TL arasında 
değişiyor.

* Eğitim kurumlarının uluslararası standartlar temelinde bilişim suçları alanında hizmet içi 
eğitimi verme kapasitesinin geliştirilmesi gerekiyor.

* Mümkün olan en yüksek sayıda hâkim, savcı ve kolluk gücü (hem mevcut hem de aday 
görevlileri) bilişim suçları ve elektronik kanıtlar üzerine temel bilgiyle donatılmalı.

* Farklı eğitim girişimleri ve şebekelerine erişmeyi kolaylaştırmalı.”
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