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S i b e r  g ü v e n l i k  ç a l ı ş t a y ı  y a p ı l d ı
BTK, ODTÜ, Gazi Üniversitesi ve Bilgi Güvenliği Derneği, 29 Eylül 2011’de Siber Güven-
lik Çalıştayı düzenledi. BTK Başkanı Acarer, siber güvenlik konusunun önemine dikkat 
çekip gelecekte en çok ilgilenilecek konulardan biri olduğunu vurguladı.

Bilişim 
uygulamalarının her 
geçen gün arttığı, 
İnternet kullanımının 

büyük bir ivme ile genişlediği günümüzde en 
kritik konulardan biri olan “bilgi güvenliği”, 
Ankara’da masaya yatırıldı. Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK), ODTÜ, Gazi 
Üniversitesi ve Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) 
tarafından organize edilen Siber Güvenlik 
Çalıştayı 29 Eylül 2011’de Türkiye Noterler 
Birliği’nde yapıldı. 
Elektronik ortamları kullanan kurum, kuruluş 
ve kullanıcıların bilgi varlıklarını korumak 
amacıyla yapılan her türlü girişim, kullanılan 
yaklaşım ve araçlar, uygulanılan politikalar, 
vb. ile kullanılan teknolojiler bütününe siber 
güvenlik deniliyor. İki saniyede bir siber 
tehditle karşılaşılan günümüzde elektronik 
ortamlarda güvenliğin sağlanabilmesi için 
disiplinlerarası çalışmalarla mevcut ve 
geliştirilen yöntemlerin kullanılması gerekiyor. 
Son zamanlarda artış gösteren siber güvenlik 
tehditleri, varolan sistemleri tamamen 
çalışamaz hale getirebilmenin yanında ilgili 
kurumlardan önemli bilgilerin istenmeyen 
kişilerin/kurumların/organizasyonların/

ülkelerin eline geçmesine de yol açıyor. 
Ülkemizde bu alanda bilgi birikimini arttırmak, 
mevcut bilgi birikimini paylaşmak ve gelecekte 
bu alanda erişilebilir açık kaynak dokümanları 
oluşturmak amacıyla düzenlenen Siber 
Güvenlik Çalıştayı’nda uluslararası öneme 
sahip olan siber güvenliğin tüm boyutlarıyla 
tartışıldı, olası tehdit ve tehlikeler ele alınıp 
önlemlere ilişkin çözüm üretildi. Yapılan 
değerlendirmelerin raporlanarak “sonuç 
bildirgesi” olarak kamuoyu ile paylaşılacağı 
Çalıştayda, ASELSAN, ODTÜ, TÜBİTAK, 
BTK, Polis Akademisi, Bilişim Suçları 
Dairesi, Türkiye Barolar Birliği, TBMM gibi 
kurumlardan konuşmacılar yer aldı. Türkiye 
Noterler Birliği, Gazi Üniversitesi, Türk Bilim 
Araştırma Vakfı, McAfee, Microsoft, Türkiye 
Noterler Birliği ve Netaş’ın desteklediği 
çalıştayın platin sponsoru Aselsan gümüş 
sponsoru ise Türksat oldu.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bilgi 
Güvenliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Alkan, bilgi güvenliğinin stratejik öneme 
sahip bir konu olduğuna dikkat çekerek, 
“Bilgi toplumu çağında bilgiye güvenli olarak 

erişmek ve erişilecek bilgileri de güvenli olarak korumak en önemli 
faaliyetlerin başında gelmektedir” dedi.
Açılışta konuşan BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer ise, Türkiye’nin 
bilişim sektöründeki yeri konusunda “mütevazı olmadığını” ifade 
ederek, telekomünikasyon alanındaki iyi konumunun yanı sıra, 
Avrupa’da İnternet kullanımında Hollanda ve İngiltere’den sonra 
üçüncü konumda bulunduğunu söyledi.  Acarer, “Siber güvenlik 
konusu gerçekten de çok önemlidir. Gelecekte bizi en çok meşgul 
eden konulardan biri siber güvenlik olacaktır” diye konuştu. 
Çalıştayda Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu “Siber 
Güvenlik ve Türkiye”, TÜBİTAK BİLGEM’den Mert Üneri,“Tehditler 
ve Olası Önlemler” başlıklı bildirilerini sunarken gerçekleştirilen  
“Siber Güvenlik ve Savunma Oturumu”nu ODTÜ Uygulamalı 
Matematik Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ersan Akyıldız yönetti. 
Oturumda  
ASELSAN’dan   Ali Yazıcı “Siber Güvenlik ve Sanal 
Hava Boşluğu”; BGD ve TBD Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. İzzet Gökhan Özbilgin,  “Dünyada 
Siber Güvenlik”; McAfee’den Armağan Zaloğlu, 
“Güncel Siber Tehdit İstihbaratı” ve BGD/
ARMONES’den Aysun Tuncer  “Siber Güvenlik 
Felsefesi” başlıklı bildirilerini sundular. 
Siber Güvenlik/Savunma başlıklı 
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oturumları SinerjiTürk Platformunun kurucusu 
Abdullah Raşit Gülhan ve Intel Türkiye, 
Ortadoğu ve Afrika (META) İş Geliştirme Bölge 
Müdürü Çiğdem Ertem yönetti. 
Oturumlara ise kamu ve özel sektörden 
birçok kritik kurumdan yetkili ve uzmanlar 
konuşmacı olarak katıldılar. Ayrıca çok sayıda 
uzman siber güvenlik konusunda bildiri sundu.

Siber savaş ve Türkiye için öneriler
Alper Özbilen, Prof. Dr. İlhami Çolak ve 
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu tarafından yazılmış 
olan “Siber Savaş, Tehditler ve Çözüm 
Önerileri” başlıklı bildiride, konvansiyonel 
savaşların aksine siber savaşların kapsam 
ve prensiplerinin henüz tam olarak 
belirlenmediği, siber savaşların ülkenin 
sadece bilgi varlıklarını değil, tıpkı klasik 
savaşlarda olduğu gibi ekonomisi, fiziki 
tesisleri ve insanlarının can emniyetini de 
tehdit ettiği vurgulandı.

“Türkiye’de ve dünyada muhtemel bir 
siber savaşa karşı, ilgili işletme, kurum ve 
kuruluşların görev ve sorumluluklarının 
tanımlanmasına ihtiyaç vardır” denilen 
bildiride, siber savaşın unsurları ve kapsamı, 
İnternet servis sağlayıcıların (ISS) ve İnternet 
değişim noktalarının rolü üzerine tespit ve 
değerlendirmeler yapıldı. Bildiri şu öneride 
bulunuldu: 

“Ülke siber hattının dış cephe savunmasında 
rol sahibi olan işletmeler internet servis 
sağlayıcılarıdır. Bu yönüyle ISS’lerin ülke siber 
savunmasında farklı ve özel bir rolü olduğu 
muhakkaktır. Özelikle, Türkiye’de birkaç çok 
başarılı olmayan girişim olsa da Batı Avrupa 
ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinde 
olduğu gibi ülke içi ISS trafiğinin değiştirildiği 

bir İnternet değişim noktasının (IXP) Türkiye 
içinde hâlâ mevcut olmaması dış siber 
savunma cephesi kurulmasının önündeki en 
büyük engel olarak görülmelidir.” 

Açık kaynak istihbarat ve siber güvenlik
Çalıştayda yayınlanan dikkat çekici 
bildirilerden biri de tamamen halka açık 
kaynaklardan yararlanılarak yapılan 
istihbarat ve bunun siber güvenlik ayağının 
değerlendirildiği “Açık İstihbarat ve Siber 
Güvenlik” başlıklı bildiri oldu. Savunma 
Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş.’de 
danışman olarak görevine devam eden 
İlkay Ünal tarafından sunulan bildiride, 
“Açık kaynak istihbarat yöntemlerin, 
artık resmi ve özel kurumlar dışında 
özellikle yasadışı faaliyetlerde bulunan 
kişi ve örgütler tarafından da kullanıldığı 
bilinmektedir. Özellikle terörist örgütlerin 
bu yöntemleri kullandığını gösteren raporlar 
yayınlanmaktadır” denildi.
 
Bildiride Facebook ile gündeme gelen 
mahremiyet ihlalleri şöyle sıralandı:
• Kimlik hırsızlığı: Kötü niyetli birisi, başka 
birisinin kimliğine bürünerek bir hesap 
açabilir ve diğerlerini taciz edebilir. Aslında 
bu herhangi bir paylaşım sitesi için geçerlidir. 
Fakat popülaritesinden dolayı Facebook, bu 
konuda sık sık gündeme gelmektedir.
• Hakaret: Üyeler, paylaşım siteleri ve 
sahteleri üzerinden sorun yaşadıkları diğer 
üyeler hakkında yalan haber ve hakaret içeren 
paylaşımlar yapabilmektedir.
• Kötü alışkanlıkların paylaşımı: Facebook 
üyeleri ve Facebook dışından kullanıcılar, 
Facebook hakkında anoreksi gibi davranışları 
özendirici içerik taşıdığı konusunda Facebook 
sitesini eleştirmektedir.
• Reklam veren endişeleri: Ağustos 2007 
tarihinde İngiltere’de First Direct, Vodafone, 
Virgin Media, The Automobile Association, 

Halifax and the Prudential firmaları, Facebook 
üzerinden yayınlanan reklamları geri 
çektiklerini duyurdu. Gerekçe olarak reklam 
vermek istediklerini, fakat British National 
Party gibi aşırı sağ görüşteki partilerin 
Facebook sayfalarında reklamlarının çıktığını, 
marka değerlerini korumak adına bu kararı 
aldıklarını belirttiler.
• Soykırım inkârı: Facebook, kullanım 
şartlarında belirtmesine rağmen soykırım 
inkârı, ayrımcılık, ırkçılık gibi içeriklerin 
engellenmesini garanti edememektir. Bu 
yüzden zaman zaman eleştiriler almaktadır. 
• Örgütlenme: Facebook üzerinden açılan 
gruplar, kısa zamanda büyük rakamlara 
çıkabilmekte ve insanların suç amaçlı 
olmak üzere her türlü örgütlenmesine 
ve iletişimine ortam sağlamaktadır. Bu 
örgütlenme Arap Baharı gibi toplumsal olayları 
tetikleyebilmektedir. Bununla beraber Ağustos 
2011’de Londra’da meydana gelen yağmalama 
olaylarında suç işleyenlerin sosyal paylaşım 
siteleri üzerinden organize oldukları tespit 
edilmiştir.

Bildiride kamu ve özel kuruluşlara ait kritik 
görev ve günlük işlerin büyük bölümünün artık 
elektronik ortamda yürütüldüğü, elektronik 
ortamda yürüyen işlere ait bilgilerin bir 
kısmının açık kaynakken bir kısmının da 
sadece yetkilendirilmiş kullanıcılara açık 
olduğuna değinildi. Bu bilgilere ulaşmak 
isteyen kişi veya kişilerin, bilgisayar 
sistemlerindeki güvenlik açıkları konusunda 
giderek uzmanlaştığı ve elektronik sistemlerin 
güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekilen 
bildiride alınabilecek önlem konusunda ise  
“Kişiler olarak alınabilecek en güvenli önlem, 
paylaşılması sakıncalı her türlü kişisel bilginin 
internet ortamında paylaşılmamasıdır. Kişisel 
bilgilerin üye olunan site tarafından izinsiz 
paylaşımı söz konusu olabileceğinden, kişilerin 
buna uygun önlem alması gerekmektedir”  
değerlendirmesinde bulunuldu.
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