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Gündem Konusu 

İlk toplantı sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili raporlamanın yapılması, üyeler tarafından ortaya konulan 

fikirler ve yeni taleplerin tartışılması. 

Yapılan Çalışmalar, Toplantıda alınan kararlar ve ortaya konulan fikirler 

 Aksaray Barosu web sayfasına yeni bir komisyon sekmesi eklenmiş ve içerikler etkinleştirilmeye 

başlanmıştır. 

 Bakanlık Bilgi İşlem Müdürlüğüne Hakim ve Savcıların karar arama butonlarının Avukat Portala 

eklenmesi, 

 Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezine basit Word, 

Excel ve Doküman Editör kullanımı konusunda eğitim verilmesi, 

 İl emniyet Müdürlüğü’ne CGNAT, HTS ve İP KAYDININ SORGULANMASI, PORT İŞLEMLERİ, 

İMAJ ALINMASI ve SONRASI İŞLEMLER, BAZ İSTASYONU ÇALIŞMA MANTIĞI ve ANALİZİ, 

MOBİL CİHAZALARDAN ELDE EDİLEN DELİLLER ve DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ve 

SOSYAL MEDYA VERİLERİNİN DELİL OLARAK KULLANILMASI konularında eğitim verilmesi 

talepleri iletilmiştir. 

 Yönergemiz hazırlanmış ve yönetim kuruluna sunulmuştur. Baro web sayfasına eklenecektir. 

Teklifler 

 Komisyona olan yoğun ilgiden ve çalışma alanının çok geniş olmasından kaynaklı olarak 5 Alt 

Çalışma Grubunun kurulmasını ve üyelerin bu çalışma grupları içerisinde faaliyet göstermesi talep 

edilmiştir. Bu çalışma grupları; 



Sayfa 2 

 -Yapay Zekâ Çalışma Hukuku Çalışma Grubu 

 -Kişisel Verileri Korunması Çalışma Grubu 

 -Veri Analizi ve Yönetimi Çalışma Grubu 

 -UYAP ve İnternet Hukuku Çalışma Grubu 

 -Blokchain ve Kripto Varlıklar Çalışma Grubu olarak belirlenmiştir. 

 UYAP’ta yaşanılan sorunların, UYAP üzerinde eksikliği hissedilen ve kullanıma pratiklik katacak 

yeniliklerin, komisyona sunulmasına karar verildi.  

 UYAP ‘ta  çok fazla EK’ i olan dosyalarda EK bölümlerinin  rakam düzeninde ve karışık olmasından 

kaynaklı  olarak düzenlemeye gidilmesi, gerekirse kalem personelinin ve hakimlerin gördüğü ekran 

şeklinde  EK’lerin açıklamalı olarak sistem üzerine düşürülmesini talep edilmiştir. 

 Soruşturma dosyalarında savcılığa gönderilen dosyalara müdahil olma taleplerinin, onaylandığı 

tarihten itibaren görebileceklerimizle sınırlı olması, onaylama sonrası dosyaya yeni eklenen hiçbir 

evrakın görünmemesi, bu konu hakkında çalışma yapılması talep edilmiştir.  

 Davalı TC kimlik numarası girilmeden isim soy isimle taraf ekleme, 120 dakika sorgulamada 

sistemden çıkılıp tekrar girilmesi sonucu yeniden sorgulamanın yapılabileceği, vergi, mersis ve detsis 

numarası bilmeden taraf olarak kurum ekleme ve TNB E-Tespit ile ilgili bilgilendirmeler komisyon 

prtak grubundan yapılmıştır. Bu tür paylaşımların kaliteli içerikler olacak şekilde tüm meslektaşlara 

baro tarafından ulaştırılması konusunda karar alınmıştır.   

 Anadolu Üniversitesi önceki dönem öğretim görevlisi Av.Serhat KAŞIKARA hocadan Yapay Zeka 

ve Uzay Hukuku üzerine yüz yüze ya da online eğitim vermesi talebi konusunda çalışma 

yapılmasına karar verilmiştir  

  

Sonraki Toplantı 
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