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Haziran 2011 Türkiye’de bilgi güvenliğinin 
en yoğun tartışıldığı ay oldu. Türkiye’de 22 
Ağustos’ta yürürlüğe girecek olan İnternet 
filtrelemesi uygulamasını gerekçe gösteren 
Anonymous (Anonim) adlı hacker grubu,  
“siber saldırı” başlattı ve bu saldırıya karşı 
çalışmalar yürütüldü. Bu arada 8 Haziran 
2011’de TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Teknolojiler 
Araştırma Merkezi (BİLGEM) Ulusal Elektronik 
ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü 
(UEKAE), 6. Kamu Bilgi Güvenliği 
Günü düzenledi. Gün nedeniyle 
organize edilen “6. Kamu Bilgi 
Teknolojileri Güvenlik Konferansı”, 
TÜBİTAK Feza Gürsey ve Mustafa 
İnan salonlarında gerçekleştirildi. 
Bilgi güvenliği uzmanları ve 
hukukçuların konuşmacı olduğu 
konferansa, kurumların bilgi işlem, 
iç denetim ve strateji  geliştirme 
birim yönetici ve çalışanlarından 
oluşan çok sayıda davetli katıldı. 
Güncel güvenlik kavram ve 
sorunların ele alındığı konferansta, 
paralel iki oturumdaki 15 sunumda, 
siber güvenlik tatbikatları, e-kimlik, 
DDoS saldırıları, botnetler, 
yapısal güvenlik testleri, bulut 
bilişim, bilgi sistem yöneticilerinin 
hukuki yükümlülükleri ve bilişim 
suçlarında trendler gibi güncel 
konular paylaşıldı. Ayrıca 2011 Ocak 
ayında Türkiye çapında gönüllü 

TÜBİTAK, 6. kez 
“BT güvenliği”ni irdeledi  
Bilgi güvenliği konusunda herkesin dikkatli ve bilinçli olması gerektiğinin 
altı çizilirken siber suçların hızla arttığı ve Türkiye’de de kimsenin 
güvende olmadığı bildirildi.  

kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilen 
siber güvenlik tatbikatını içeren ayrıntılı sonuç 
raporları sunuldu. 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BİLGEM 
UEKAE Müdür Yardımcısı Mert Üneri, bilgi 
güvenliğindeki döngüyü, “planla, uygula, 
denetle ve düzenle” şeklinde özetledi. Planlama 
sonucunda bir doküman çıkarılması gerektiğini 

anlatan Üneri, denetlemenin önemine 
değinip bunun çok ihmal edildiğine işaret etti. 
Günümüzde İnternet savaşlarının yaşandığına 
dikkat çeken Üneri, kurumların saldırılar 
olmadan hazır olması, saldırı anında neler 
yapılması gerektiği ne ilişkin bilinçlenmesi, 
hukukçuların da konuyu bilmesi gerektiğini 
vurguladı. 

Açılışta konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Nükhet Yetiş, İnternet’in her yerde olmasıyla 
birlikte tehlikenin de her yerde olduğunu 
söyleyip bilgi casusluğu konusuna dikkat 
çekti. Hem bilgi çalma hem de bilgileri bloke 

etmenin gündemde olduğunu anlatan Yetiş, bu 
konuda herkesin çok dikkatli ve bilinçli olması 
gerektiğinin altını çizdi.
 “Artık orduların tankları, tüfekleri ve askerleri 
kadar bilgisayarları, yazılımları, donanımları 
ve siber savaşçıları da önem taşıyor” diyen 
Yetiş, bu noktada “Kritik bilgiler”in çok önemli 
olduğunu belirtti. Sadece askeri, devlete ait, 
arşivlerdeki bilgilerin kritik bilgi olmadığını 
belirten Yetiş, ülkelerin yeraltı ve yerüstü 
hazineleri ile ülkeleri oluşturan kişilerin sağlık 
ve gen bilgileri, bitkisel yapıları, su rejimlerinin 
de kritik bilgi olduğunu söyledi. Yetiş, “Bu 
bilgileri, ülkeler için gerçek hazine olarak 
kabul ediyoruz ve bunların çok ciddi bir şekilde 
korunması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Bilgi güvenliğini sağlamayı bir evin güvenliğini 
sağlamaya benzeten Yetiş, TÜBİTAK’ın zayıf 
noktaları bildiğini teknik olarak ihtiyaç duyulan 
her yerde katkı verdiğini ve rol aldığını söyledi. 
Açılış konuşmalarının ardından Uzman 
araştırmacı Ünal Tatar, “Dünyada ve Türkiye’de 
siber güvenlik tatbikatları” ve TC yeni nesil 
kimlik kartı proje yöneticisi Dr. Oktay Adalıer, 
“E-dönüşümde e-kimliğin katkıları”, VeriSign 
iDefense’tan Siber Terör Uzmanı  Mohammad 
Hluchan ise, “2011: Devrimler ve Savaşların 
Sanal Dünyadaki Ateşlenmesi” başlıklı 
bildirilerini sundular. 

Başuzman Araştırmacı Fikret Ottekin “BGYS ve 
BGYS kurma deneyimleri” sunumunda, sağlıklı 
bir bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) 
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kurulması süreci, sıkıntıları ile bulunması 
gereken bileşenler arasında yer alan ISO 
27001 ve ISO 27002 standartlarından söz etti. 
BGYS kapsamında kurumda yapılan ve bilginin 
gizliliğini korumayı hedefleyen uygulamaların 
rutin iş süreçlerini yavaşlatmayacak şekilde 
ayarlanması gerektiğini aktaran, politika 
ve prosedür yazımı ve dokümante etmede 
Türkiye’nin çok iyi olmadığını belirten Ottekin 
“İyi Politika/Prosedür” için dikkat edilmesi 
gereken noktaları “Çok uzun olmamalı, makul 
ve tutarlı olmalı, bir iş bir yerde tanımlanmalı, 
orta derecede detaya girmeli (çok detaylı 
olduğunda boşluklar oluşur, az detaylı olduğu 
zaman da işe yaramaz) ve okunaklı / biçim 
olarak çekici olmalı” şekilde sıraladı. “Uzun 
ince bir yol” olarak tanımladığı BGYS kurarken 
yönetimin desteğinin çok önemli olduğunu 
vurgulayan Ottekin, çok yetkin ve hızlı algılayan 
tetkikçilerle yapıcı ilişkiler kurmanın çok 
önemli olduğunu söyledi. 

Uzman Araştırmacı Bâkır Emre,  “DDoS 
saldırıları ve savunma yöntemleri” başlıklı 
sunumda, bilgi güvenliğinin üç temel 
unsurundan biri olan erişilebilirliği hedef alan, 
siber dünyada son dönemde adından oldukça 
söz ettiren DoS (Servis Dışı Bırakma) ve DDoS 
(Dağıtık Servis Dışı Bırakma) saldırılarının 
gerçekleştirilme ve engellenmesine yönelik 
yöntemleri ele aldı. Sunumda, 10 bin botu 
kiralamanın ücretinin 15 dolar olduğu vb. ilginç 
bilgiler paylaşıldı ve Anonymous adlı grubun 
aktiviteleri anlatıldı. Kendi bilgisayarlarına 
bir yazılım indirip kuran gönüllülerden oluşan 
grubun, IRC kanalları üzerinden ve İnternet 
sitelerinden (anonnews.org) haberleşerek 
saldırılarını gerçekleştirdikleri, yaklaşık 90 bin 
botun bu grup içinde yer aldığı tahmin edildiği 
bildirildi. Ayrıca DDos tarihçesi, DoS türleri ve 
bu saldırılara karşı alınabilecek önlemlerin 
bazıları şöyle açıklandı:
•	 Ping	engellenebilir.
•	 Taşıma	 katmanında	 TCP	 SYN	 paketleri	
gönderilerek, cihazın belleğinin doldurulup 
yeni istek kabul edemez hale getirilebilir.
•	 Araya	yerleştirilecek	durum	bilgisi	tutan	
bir vekil sunucu ile önlenebilir. Syncookies 
kullanımı ile önlenebilir.

•	 Uygulama	 katmanında,	 sahte	 kaynak	
adresi ile sahte DNS sorgulanıp kaynak 
adresinden gelen istekler limitlenebilir. DNS 
sunucuları özyinelemeli (recursive) sorguya 
kapatılabilir. DNS saldırılarının etkisi anycast 
adreslerinin kullanımı azaltılabilir.
•	 Slowloris	 yöntemi	 (bir	 web	 sunucuya	
açılan bağlantının küçük paketler gönderilmesi 
ile sürekli açık tutulması, kapatılmaması ve 
web sunucu kaynaklarının tüketilmesi) ile 
HTTPDoS saldırısı yapılabilir, Apache modülü 
modantiloris kurularak önlenebilir.
•	 Sahte	 IP	 adresi	 ile	 yapılacak	 saldırılar	
ingress ve egress filtreleme ile engellenebilir.
•	 Botnetlere	 dahil	 IP	 adreslerinin	
shadowserver.org ve abuse.ch adreslerinden 
alınarak oluşturulacak gri ve kara listeler ile 
saldırılar engellenebilir.
“Kurum ağlarını zararlı yazılımlardan koruma” 
başlıklı sunumda Uzman Araştırmacı Osman 
Pamuk, dünya çapında yayılma hızı ile etkili olan 
Conficker ve Programmable Logic Controller 
(PLC ) rootkiti olma özelliği ile türünün tespit 
edilen ilk örneği olan sanayi cihazlarını hedef 
alan Stuxnet solucanından söz etti. Pamuk, 
zararlı yazılımlara karşı alınacak önlemler ise 
şöyle sıraladı: 
•	 Hassas	noktalarda	fiziksel	koruma	(usb	
erişiminin engellenmesi vb.),
•	 Gereksiz	 servislerin	 kapatılması	
(bilgisayar üzerinde kullanılmıyorsa web 
sunucu,  eposta sunucu vb. servislerin 
kapatılması),
•	 Farklı	 servisler	 ve	 bölümler	 için	 farklı	
ağların oluşturulması (İntranet, DMZ vb.),
•	 Ağlar	arasındaki	iletişimin	denetlenmesi,
•	 Yetkili	 kullanıcı	 hesap	 adlarının	 ve	
şifrelerinin iyi korunması,
•	 Şifrelerin	 tahmin	 edilemez	 ve	 yeterli	
karmaşıklıkta olması,
•	 Yetkilendirme	haklarının	dağıtımı.	
“Yapısal güvenlik testleri: Sorunlar ve 
çözümleri” başlıklı sunumda Uzman 
Araştırmacı Can Bican, white-box testing olarak 
da bilinen yapısal güvenlik testlerinin nasıl 
apılması gerektiğini aktardı. Ayrıca yakında, 
yamalanmış puppet programı ile otomatik 
sistem konfigürasyonu testleri ve sıkılaştırma 
önerileri yapılmasının planlandığı bilgisi verildi.

Uzman Araştırmacı  Bahtiyar Bircan, “Bulut 
bilişimde güvenlik” başlıklı sunumda bulut 
bilişim mimarisi hakkında bilgi verirken Uzman 
Araştırmacı	Necati	Ersen	Şişeci	de	“Botnetler	
ve tespit yöntemleri” başlıklı sunumda bilinen 
botnet yapıları ve haberleşme tekniklerini 
anlattı. Ayrıca konferansta Emniyet Genel 
Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele 
Şube	 Müdürlüğü’nden	 Emniyet	 Amiri	 Özgür	
Sayar,“Bilişim suçlarında trendler” konulu 
sunumunda bilginin en büyük güç olduğunu 
vurguladı. Siber suçların hızla arttığını belirten 
Sayar, Türkiye’de kimsenin güvende olmadığını 
söyledi. Biyolojinin BT ile buluştuğuna dikkat 
çeken Sayar, “Yapay organların birçoğu artık 
nete bağlı. İnsan kalbini hacklemeye çalışanlar 
var. Yapay ellerle ameliyat yapılıyor. İnsan 
genetiği tarihte ilk defa çözüldü. Sinetic 
(synthetic ) biyoloji konusunda üniversite ve 
exploit yarışmaları başladı. Ve ‘Hackerlar’ın 
insan vücudunda ölüm hücresi oluşturmak için 
çalıştığı biliniyor” diye konuştu.
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Cengiz 
Tanrıkulu ise “Bilgi sistem yöneticilerinin 
hukuki yükümlülükleri” başlıklı sunumunda, 
kamu bilgi işlem merkezi çalışanlarının cezai, 
hukuki ve idari yükümlülükleri ve başvurulacak 
kanun yolları anlattı.  “Tehlike Facebook gibi 
sosyal ağlara doğru gidiyor”  diyen Tanrıkulu, 
Türkiye’nin Avrupa Siber Suçlarla Mücadele 
Sözleşmesi’ni yakın zamanda imzaladığını 
ancak imzalanmayan ek dosyalar bulunduğunu 
anımsattı. Tanrıkulu, Kişisel Verilerin Korunma 
Yasası’nın da hâlâ beklediğine işaret ederek 
yasa olmadığı için uluslar arası alanda büyük 
sıkıntı yaşandığını bildirdi. Adalet Bakanlığı’nın 
siber suçlarla ilgili iki proje yürüttüğünü 
belirten Tanrıkulu, Ceza Usul Hukuku ile ilgili 
düzenlemeler gerektiğini söyledi.

Araştırmacı Oğuzhan Topgül, “Göz ardı edilen 
tehlike: Siteler arası istek”, Kalite Kontrolorü 
Fatih Feramuz Yıldız, “ISO 27001-BGYS 
yolculuğumuz” ile Araştırmacı Halil Tosunoğlu 
“BT ürünü güvenlik standardı: Ortak kriterler”  
başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
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