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Dosya sayfalarımız kapsamında sektör aktörlerine 
WikiLeaks’e ilişkin bir soru da yönelttik. Ancak 2010’u 
değerlendirip 2011 yılına yönelik öngörülerini bildiren 

Ulaştırma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sektör 
sivil toplum kuruluşları (STK) ve şirketlerden önemli bir bölümü 
WikiLeaks konusundaki sorumuzu yanıtlamak istemedi.  Konuya 
ilişkin yönelttiğimiz soru şuydu:
“Bildiğiniz gibi WikiLeaks, 28 Kasım 2010’da, çoğunluğu Türkiye ile 
ilgili birçok Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dış İşleri kaynaklı 
belge yayınlayarak dünya diplomasi gündemine damgasını vurdu. 
Açıklanan bilgilerin ‘ABD için teknolojik bir yenilgi, yayınlayanlar 
için de teknolojik bir zafer’ olduğu belirtilirken olay ‘Vahim bir 
güvenlik zafiyeti’ olarak değerlendiriliyor. Ocak sayımızda bu 
konuya ilişkin kişisel/kurumsal görüş veya değerlendirmenizi 
alabilir miyiz? Bu bir ‘güvenlik zafiyeti’ mi?  Web sitesine erişim 
engellenemez miydi? Ve, engellenmeli miydi?”
Bu soruya verilen yanıtlar ise şöyle:

Avea CEO’su Erkan Akdemir
“Güvenlik geniş kapsamlı bir konu, bu sebeple bu konuyu genel 
olarak ele almak da fayda var. Örneğin; güvenliğin sadece teknoloji 
ile sağlanacağını düşünmek, trafik kazalarının sadece arabaların 
geliştirilmesi ile önlenebileceğini düşünmek gibi. 

Bildiğiniz üzere insanların bilgiye ulaşması için web sitelerinin 
tek yol olduğu dönem gerilerde kaldı. Dahası erişimin bu kadar 
yaygınlaştığı hemen herkesin yanında İnternet’e girebilen, fotoğraf 
çekebilen telefonlar taşıdığı günümüzde, güvenliği sağlamak için 
sırf teknolojiye güvenirseniz, insanları bu teknolojiler yokmuş gibi 
davranmaya zorlamış olursunuz. ”

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen
“Bilgi teknolojilerinde kesintisiz ve artan bir hızla yaşanan gelişmeler, 
beraberinde bilgi güvenliği ve kişisel verilerin gizliliği gibi konularda 
yeni yaklaşımlara ve çözümlere ihtiyaç doğurmaktadır. Bu konunun 
bireysel boyutu yanında kurum politikalarında ve stratejilerinde de 
giderek artan bir ağırlık teşkil ettiğini söylemek ve gözlemlemek 
mümkün. Dolayısıyla kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması ve 

korunmasını amaçlayan TSE27001 gibi yönetim standartları, kurum içi iş 
süreçlerinin  bilgi güvenliğini ön planda tutmaktadır. Buna paralel kurum 
içi ve dışında dokümanların sirkülasyonunda güvenliği tesis ve temin 
edecek Kullanım ve Erişim Hakları Sistemi (Rights Management System), 
kurumlardan istek dışı bilgi çıkarılmasını engellemekte ve her çalışanın 
sahip olduğu izinler ölçüsünde dokümanlara erişmesini güvence altına 
almaktadır. Biz de Microsoft olarak Kullanım ve Erişim Hakları Sistemini 
(Rights Management System) hem kullanmakta hem de bir çözüm olarak 
müşterilerimize sunmaktayız.”

OYTEK  Genel Müdürü Altay Elbek
“Herkesin bu konuda çeşitli görüşleri olabilir. Banka şubesinde çalışan kritik 
bir iki kişiyi ayarlayıp şubede bir soygun gerçekleştiriyorsanız bunu da zafer 
olarak niteliyorsanız bu olayı da ancak o kadar zafer olarak görürsünüz. Aynı 
şekilde çok iyi korunan bir depodan güvenlik kameralarını ayarlayıp çalınan 
mallar gibi görüyorum. Bu vahim bir güvenlik zafiyeti değil adi bir hırsızlık. 
Web sitesine erişim engellenemezdi. Biz ‘YouTube’u engelledik de hiç mi 
o siteye giremedik? Bence doğrusu yapıldı ve engellenmedi. Günümüzde 
hırsızlık artık bu boyutta olabiliyor.”

SAP Türkiye Genel Müdürü Cem Yeker 
“Bu durum ilgili kurumların bir güvenlik zaafiyetidir. Kendi istemleri dışında, 
gizli dokümanların başkaları ile paylaşımı söz konusudur. Bu olay, İnternet 
ortamında doküman güvenliği konusunu daha da önemli hale getirecektir.” 

Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği Başkanı Dr. Nafiz Ünlü
“Bence bu önemli bir güvenlik zafiyetidir. Bilişim ve iletişim konusunda 
güvenliğin ne kadar yetersiz olduğu bir daha ortaya çıkmıştır. Gerçi içerik 
olarak dünya için iyi bir olay olmuştur. Ama bilişimciler için güvenlik 
uzmanları için dünyaya güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
göstermiştir. Kendini mükemmelmiş gibi gösteren kurum veya devlet Alt 
yapılarının ne kadar zayıf olduğunu ortaya koymuştur.  Web sitesine engel 
koymayı iletişim özgürlüğü açısından doğru bulmuyorum.”
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