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I. KATILIMCILAR 
• Bilgi Güvenliği Derneği 
• Türkiye Bilişim Derneği 
• Barolar Temsilcileri 
• Savcılık Temsilcileri 
• Üniversite Temsilcileri 
• Kolluk Kuvvetleri Temsilcileri 
 

 
II. ÇALIŞTAYIN AMAÇ VE KAPSAMI 

Adli bilişim, bilgi ve iletişim teknolojilerinin adli 
süreçlerde kullanılmak üzere yöntemlerin 
geliştirildiği ve uygulandığı alandır. Bilişim güvenliği 
alanından farklı olarak, bilişim suçlarının işlenme 
esnasında izlenmesi, işlendikten sonra geride 
bırakılan sayısal kanıtların hukuki olarak geçerli 
sayılacak yöntemlerle toplanması ve hukuk 
mahkemelerinde delil olarak sunulabilmeleri için 
yöntem ve uygulamalara odaklanmaktadır.  

Suçların doğası nedeniyle, adli bilişim disiplini 
hukuk, bilişim, toplumbilim ve ruhbilim(psikoloji) 
alanları ile de yakından bağlantılı bir uygulama alanı 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda adli bilişim 
sadece bilişim teknolojileri ile ilgili olmaktan öte, 
bahsedilen alan uzmanlarının da etkin katılımının ve 
işbirliğinin zorunlu kılmaktadır. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin gelişme ve yaygınlaşma hızı bu 
konuda da ülkemizdeki bilgi, deneyim ve uygulama 
düzeyinin hızla arttırılmasını gerektirmektedir.  

Adli bilişime ilişkin yöntem ve uygulamalarhukuki 
süreçlerde alan uzmanlığı anlamında kullanıldıkları 
gibi, resmi olmayan ve kişi ve kurumların suçlara 
karşı korunmalarını veya belirlenen kurumsal 
güvenlik politikalarının izlenmesi amacıyla da son 
yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar.  

Bir sivil toplum ve meslek örgütü olması dolayısıyla, 
Bilgi Güvenliği Derneği’nin adli bilişim ve sayısal 
delillerin toplanması ve işlenmesi konusunda önemli 
açınımların sağlanmasında, kamu ve özel sektör  

 

 

 

 

 

kuruluşları arasında işbirliğinin desteklenmesinde ve 
geniş bir toplumsal kesimin konuyla ilgili olarak 
bilinçlendirilmesinde önayak olabileceği 
düşünülmektedir.  

ISCTurkey 2010 kapsamında düzenlenmesi 
hedeflenen çalıştay kapsamında sayısal delillerin 
toplanması, saklanması ve işlenmesi konusunda 
toplumun farklı kesimlerinde oluşmaya başlamış olan 
gereksinimler doğrultusunda; konunun kapsamının, 
uygulanacak yöntemlerin ve ilgili tüm tarafları 
kapsayacak ortak bir yönetişim stratejisi ile uygulama 
yol haritasının belirlenmesi hedeflenmektedir. Aynı 
kapsamda Adli Bilişim konusunda bir Ulusal 
Danışma/Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulması 
önerisi değerlendirilecektir.  

III. TARTIŞILACAK KONULAR 

Çalıştay kapsamında aşağıdaki konular bütünsel 
olarak ele alınacak, her bir konu ile ilgili temel odak 
noktaları ile yapılacak işler ve iş bölümü ele 
alınacaktır.  

a) Yasal ve adli boyut Bilişim teknolojileri, bilişim 
suçları ve sayısal delillerin yönetimi ile ilgili var olan 
yasal çerçevenin ve konunun kolluk kuvvetlerini 
ilgilendiren boyutlarının değerlendirilmesi; mevcut 
durumun araştırılması.  

b) Bilişim boyutu Var olan durumun ulusal düzeyde 
saptanması ve değerlendirilmesi.  

c) Bilişim boyutu ile Adli boyutların birbirleriyle 
ilişkisi İki alanın birlikte incelenmesi ve kesişme 
noktalarının, zorunlu işbirliği alanlarının ve temel 
tanımlamaların yapılması.  

d) Diğer disiplinler ile ilişkiler Davranış psikolojisi 
ve toplumbilim gibi veya işbirliği yapılan diğer adli 
disiplinler gibi ilgili konuların ele alınması.  

e) Sektörel boyut Bireysel ve kurumsal anlamda ve 
ulusal ve uluslar arası düzeyde özel ve kamu 
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kesimlerinde konunun mevcut durumların saptanması 
ve değerlendirilmesi.  

f) İşbirliği olanakları ve gereksinimleri Kamu ve 
özel sektör kurum ve kuruluşları arasında ulusal ve 
uluslar arası düzeyde konuyla ilgili paydaşların 
saptanması ve işbirliği olanaklarının araştırılması, 
ortak hareket planlarının değerlendirilmesi.  

g) Yöntem, standart ve uygulamalar Meslek 
standartlarının oluşturulması ve uygulama 
yöntemlerinin geliştirilmesi ile ilgili ilk adımların 
atılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi; meslek 
etiği ve kişisel mahremiyet konularının ele alınması.  

h) Adli bilişim eğitimi Konuyla ilgili eğitimlerin 
geliştirilmesi ile ilgili prensiplerin ve yol haritasının 
saptanması.  

i) Akreditasyon Eğitim, bilirkişilik ve adli bilişim 
uzmanı yetiştirme konuları ile ilgili akreditasyon 
sürecinin temellerinin atılması.  

j) Eğitim, seminer, bilinçlendirme çalışmaları 
Konunun yaygınlaştırılması ve sahipliliğinin 
arttırılması yönünde eğitim, seminer etkinliklerinin 
gerçekleştirilmesi, basın toplantılarının 
düzenlenmesi, işbirliği ve uygulama fırsatlarının 
araştırılması.  

k) Adli bilişim çerçevesi’nin oluşturulması 
Türkiye’de ilgili tüm kurumların rollerinin 
tanımlandığı, yönetişim prensipleri çerçevesinde 
geliştirilecek bir adli bilişim uygulama çerçevesinin, 
strateji planının ve yol haritasının oluşturulması.  

IV. HEDEF KITLE 
• Özel sektör  
• Konuyla ilgili ürün ve hizmet sağlayan 

kurumların temsilcileri, uzmanlar  
• Kamu  
• Kolluk kuvvetleri temsilcileri  
• Adalet Bakanlığı temsilcileri  
• Bilişim Suçları ile ilgili Savcılıklar, Bilişim 

suçları ile ilgili Hakimler  
• Barolar temsilcileri  
• Akademi  
• Bilişim ve hukuk fakülteleri temsilcileri  
• STK  
• Bilgi Güvenliği ile ilgili diğer STK’ların 

temsilcileri  
 

V. ÇIKTILAR 
• Adli Bilişim ve sayısal deliller konusunda ulusal 

çapta durum tespiti  
• Sorunlar, alınması gereken tedbirler ve çözüm 

önerileri  
• Adli Bilişim Ulusal Danışma Kurulu’nun 

oluşturulmasına ilişkin önerinin 
değerlendirilmesi  

• Adli Bilişim konusunda Ulusal Uygulama 
Çerçevesinin ve Uygulama Yol Harita’sının 
taslağının oluşturulması ve görüşe açılması.  

 


