
Adli bilişim ve güvenlik, bilim 
insanları ve uzmanlarca irdelendi

3. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik 
Sempozyumu’na 11 ülkeden yaklaşık 
250’ye yakın uzman ile 10’nun 
üzerinde yerli ve yabancı firma katıldı. 
Sempozyumda, bilgi ve siber güvenliğin 
korku üzerine kurgulanmasından 
vazgeçilmesi, içerisinde fırsatları 
da barındıracak yapılar kurulup 
desteklenmesi istendi. Adli bilişim 
uzmanları ve uluslararası işbirliğine 
ihtiyaç duyulduğuna işaret edilirken 
Türkiye’de Adli Bilişim Kurumu’nun 
kurularak yönetim modeli ve uygulama 
çerçevesinin belirlenmesi önerildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
himayesi ve Gazi Üniversitesi’nin (GÜ) ev 
sahipliğinde 3. Uluslararası Adli Bilişim 
ve Güvenlik Sempozyumu (ISDFS), 

11–12 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da 
gerçekleştirildi. Sempozyum,  Sam Houston 
State University; Fırat, Hacettepe ve Balıkesir 
üniversiteleri, Polis Akademisi, Public Institution 
of Higher Education, University of Arkansas at 
Little Rock ile Petru Maior University işbirliğinde 
yürütüldü.

Adli bilişim, bilgi ve siber güvenlik konularında, 
araştırmacı, bilim insanları, uzmanlar, kamu, özel 
sektör ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin 
katıldığı sempozyumda, bilim ve teknoloji 
dünyasındaki son gelişmeleri paylaşıp karşılaşılan 
problemler tartışarak çözüm bulunmaya çalışıldı.  
11 ülkeden yaklaşık 250’ye yakın uzman ile 10’nun 
üzerinde yerli ve yabancı firmanın yer aldığı 
uluslararası sempozyumda; 61 bildiri sunulurken 
7 farklı eğitim de verildi. Ülkemizde bilgi güvenliği 

ve adli bilişimin masaya yatırıldığı sempozyumda 
, “Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Alanlarında 
Geliştirilen Teknolojiler ve Eğitim Faaliyetleri” 
ile “Türkiye’deki Adli Bilişim ve Siber Güvenlik 
Sorunlarının” tartışıldığı iki panel düzenlendi.  
Panellere Türkiye, Romanya, Rusya ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nden konuşmacılar katılıp bu 
konuları değerlendirdiler.

3. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik 
Sempozyumu’nda Türkiye’de, bilgi ve siber 
güvenliğin korku üzerine kurgulandığı, bundan 
vazgeçilmesi, içerisinde fırsatları da barındıracak 
yapılar kurulup desteklenmesi, bunun bir 
ekonomisinin olduğunun farkında olarak 
uygun çözüm, politika ve stratejiler üretilmesi 
gerektiği vurgulandı. Ayrıca ülkemizde adli 
bilişim hukukunun geliştirilmesi, delil toplama 
işlemlerinin kapsamının genişletilmesi ve 
inceleme işlemlerinin önündeki sıkıntıların 
kaldırılması işlemlerinin hızlandırılması 
önerilirken adli bilişim uzmanlarına ve 

uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilip 
Türkiye’de Adli Bilişim Kurumu’nun bir an önce 
kurulması, ulusal bir yönetim modeli ve uygulama 
çerçevesinin belirlenmesi gerektiğinin altı çizildi.
Sözlü sunum konularının siber güvenlik, 
adli bilişim, bilgi güvenliği ve kriptografi alt 
başlıklarında toplandığı sempozyumun açılışını, 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Şeref Sağıroğlu yaptı. ISDFS Konsorsiyum 
Başkanı Prof. Dr. Asaf Varol’un da açılışında 
konuştuğu sempozyum kapsamında, Mobil Adli 
Bilişim”, “Büyük Veri Analizi ve Güvenlik ve Adli 
Bilişim Uygulamaları” ve “Büyük Veri Analizi ve 
Uygulamaları İçin Süper Bilgisayarlar” konulu 
eğitimler verildi ve 100’e yakın kişi bu eğitimlere 
katıldı.
 
ISDFS 2015 Uluslararası Sempozyum Sonuç 
Bildirgesi
Sempozyum çerçevesinde elde edilen çıktılar 
başlıklar halinde sunuldu. Bunlardan bazıları şöyle 
sıralanıyor:

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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-Teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, 
bilişim suçların arttığı bunun önlenmesi içinde 
adli bilişim alanının gelişmesinin önemli olduğu, 
delilden suçluya erişmede bu ana bilim dalının 
temel teşkil ettiği ve suçluların yakalanmasına 
büyük katkı sağladığı, ayrıca mahkeme 
kararlarının daha sağlıklı alınmasında destekleyici 
olduğu, bunun en önemli unsur olduğunun aslında 
farkında olunduğu fakat ülkemizde son dönemde 
yaşanan bazı olumsuzluklar (delil karatma, 
yeni veriler ekleme, sahte delil ekleme, delili 
değiştirme, mahkeme kararlarını etkileme, vb.) 
sebebiyle bu alanın her zamankinden daha çok 
sorgulanmaya başlanmasının önemli olduğu 
değerlendirilmektedir. Fakat bu alana karşı 
kamuoyunda olumsuz bir algı olduğu ve bu 
olumsuz algıyı iyileştirmek için ise ülkemizde 
adli bilişim hukukunun geliştirilmesi, delil 
toplama işlemlerinin kapsamının genişletilmesi 
ve inceleme işlemlerinin önündeki sıkıntıların 
kaldırılması işlemlerinin hızlandırılması 
gerekmektedir.

-Ülkemizde adli bilişim konusunda ciddi kurumlar 
olsa da davaların fazlalığı veya hassasiyeti 
sebebiyle çok fazla bilirkişiliğe ihtiyaç duyulduğu, 
fakat yeteri seviyede kalifiye bilirkişi bulunamadığı, 
seçilmediği, seçilenlerinin bazılarının etik 
davranmadığını gösteren kötü örneklerden dolayı 
pek çok hususun tartışılır hale geldiği, adalete 
olan güveni sarsan hususların ortadan mutlaka 
kaldırılması gerektiği bunun için de mahkemelerin 
bilirkişileri belirlerken standartları daha da 
yükseltmeleri ve bunun yanında TSE’nin bilirkişiler 
ile ilgili hazırladığı standartların kısa sürede 
hayata geçirilmesi faydalı olacaktır. 
-Elektronik ortamda saldırılara maruz kalan 
kurumların kendilerini koruyabilmek için 
yapacakları savunma ve/veya karşı saldırı 
durumunda (saldıran tarafı yok etme), saldırıyı 
devre dışı bırakmasının ulusal veya uluslararası 
hukuki sonuçlar doğurup doğurmayacağı 
konusunda kamuoyunda net bilgiler bulunmadığı, 
bu konularda örnek dava sonuçları, hukuki 
görüşlere ihtiyaç duyulduğu ve bunun kamuoyuna 
sunulması faydalı olacaktır.

-Ülkelerde adli bilişim uzmanlarına büyük ihtiyaç duyulduğu, ABD üniversitelerinde 
150’ye yakın bölüm ve program olsa da en büyük ihtiyacın 5000 kişi ile ABD’de olduğu, 
ülkemizde ise üniversitelerde bu tür programların olduğu, başlangıç için iyi olsa da 
bunların sayısının mutlaka arttırılmasının 
faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
- Ülkemizde bilgi ve siber güvenliğin korku 
üzerine kurgulandığı, bu bakış açısından 
vazgeçilerek bunun yerine ülke stratejileri ve 
politikaları içerisinde fırsatları da barındıracak 
yapılar kurulması ve desteklenmesi, bunun bir 
ekonomisinin de olduğunun farkında olunması 
gerektiği ve buna uygun olarak çözümler, 
politikalar ve stratejiler üretilmesinin gerektiği 
değerlendirilmektedir.
-Uluslararası işbirliğine her zamankinden daha 
çok ihtiyaç duyulduğu ve bunun arttırılması 
gerektiği değerlendirilmektedir.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
bir an önce çıkarılması gerektiği, bunun da 
sisteme olan güveni artıracağı, vatandaşın 
devletine olan güvenini artıracağı, 
uluslararası veri transferinin/paylaşımının 
bir sistematik içerisinde yapılacağı ve AB 
ülkeleri ile entegrasyonu kolaylaştıracağı 
değerlendirilmektedir.
-Teknolojinin hızla değiştiği ve geliştiği, daha 
kapsamlı adli bilişim analizi yapılabilmesi için 
de yeni yaklaşımların, teknolojilerin, metotların 
ve metodolojilerin geliştirilmesine her 
zamandan daha fazla ihtiyaç olduğu, bununda 
ancak ve ancak kurum-sektör-üniversite 
işbirliği yapılarak geliştirilebileceği ve bu 
yöndeki ortak çalışmalar ve işbirliği yapılacak 
ortamlara ihtiyaç duyulduğu belirlendiğinden, 
bunun arttırılabilmesi için çalışmalar 
yapılmalıdır. 
-Adli bilişim uzmanlık sürecinin mutlaka 
lisansüstü eğitimlerle desteklenmesi 
gerekmektedir.
- Ülkemizde Adli Bilişim Kurumu’nun bir an 
önce kurulmasında ve adli bilişim konusunda 
ülkemiz için bir ulusal yönetim modeli ve 
uygulama çerçevesinin belirlenmesinin gerekli 
olduğu değerlendirilmektedir.
- Bilişim suçlarına yönelik delil toplanmasında 
uluslararası işbirliğine gidilmesinde ve 
delillendirme sürecinde delillerin hukuka 
uygun toplanabilmesi için delil toplayanların 
eğitimine ağırlık verilmesinde yarar olacağı değerlendirilmektedir.

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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