
Dijital araştırmaların hukuki boyutu tartışıldı

“Adli bilişim” ile ilgili özel düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat 
çekilen 2. Dijital Araştırmalar Semineri’nde, adli bilişim hukukunda çok 
açık bulunduğu belirtildi. 

Son yıllarda Türkiye’de bilirkişilik kurumunda 
iyileştirmeleri yapılmaya çalışıldığı görülse 
de halen adli bilişim konusunda bilirkişilik 

yapacak kişilerin nasıl bir eğitime tabi tutulması 
gerektiği konusu belirgin değil. Hatta “adli 
bilişim- computer forensi , “dijital araştırmalar 
-Digital Investigations” gibi kavramlar, halen 
yasalarda yerini almıyor. Türkiye’de ayrı bir 
bilirkişilik sistematiği ve mevzuatının hazırlanması, 
bunun içerisinde de “Adli bilişim” ile ilgili özel 
düzenlemelerin olması bir zorunluluk haline 
geldi. Mahkemelerde bilirkişilik yapacak, kolluk 
kuvvetlerinde veya kamu kurumlarında görev 
yapacak personelin de uluslararası standartlarda 
geçerli adli bilişim eğitim almaları gerekliliği 
konusu artık her kesim tarafından kabul edilip 
destekleniyor.

Türkiye’de yapılacak yasal ve eğitim çalışmalara 
bir nebze destek olmak, sorunları tartışmaya 
açmak, çözüm önerilerini ortaya çıkarmak ve ilgili 
çevrelerin farkındalığını arttırmak için “Dijital 
Araştırmalar- Digital Investigations” isimli bir 
seminer, organize edildi. 

 6 Mayıs 2015’te 
Ankara’da düzenlenen 
seminerin açılış 
konuşmasını 
gerçekleştiren Semor 
Genel Müdürü Nezih 
Kuleyin, kamunun 
bilgi birikimini de bu 
etkinliğe taşıdıklarını 
anlatarak n bu yıl 
2.sinin düzenlendiğini 
belirtti.  Eralp 
Danışmanlık, 
Organizasyon 
İçerik Koordinatörü 
Avukat Özgür 

Eralp ise, dijital veri ve deliller alanının sürekli 
izlenmesinin zorunluluğunu vurgulayıp hukuk 
mahkemelerindeki dijital delillerin artık ön plana 
çıktığı söyledi.

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. 
Hamit Hancı, “Adli bilişim, adli bilimlerin önemli 
unsurlarından biri” vurgusu yaparken Emniyet 
Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı Kemal 
Pelit de, 2016’nın son çeyreğinde kriminal alanda 
dünyanın en iyisi olacaklarını belirtti. 

“Adli bilişim hukukunda çok büyük açık var” 
diyerek hukuk boyutundaki sıkıntılara dikkat çeken 
Pelit,daha önce 25 milyon dolar ödeme yapılarak 
alınan BALİSTİKA sistemi artık Emniyet olarak 
ürettiklerini ve bunu yapan dünyadaki beşinci ülke 
olduğumuza dikkat çekti. 

Çağrılı konuşmacı Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı 
Sedat Bakıcı da, toplumsal gelişme ve ilerlemenin 
bilimsel veriyle mümkün olacağını belirtti ve klasik 
suçların bilişim sistemleriyle işlenmesinin bilişim 
suçu olduğunu ifade etti.

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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