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“Ulusal Veri Merkezleri Strateji Belgesi” oluşturuluyor

Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği 
Konferansı kapsamında değişik 
kurum ve şirketlerden yaklaşık 
60 kişinin katılımıyla “Ulusal Veri 
Merkezleri Strateji Belgesi” dokümanı 

oluşturmak üzere bir çalıştay yapıldı. Doküman hazır olduğunda 
kamuoyu ile de paylaşılacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayesinde, Bilgi Güvenliği Derneği 
(BGD), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türkiye Barolar Birliği’nin 
(TBB) destekleriyle 26 Mart 2013’te Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği Konferansı 
düzenlendi. Barolar Birliği Konferans Salonu’nda 150’ye yakın kurum ve şirketi 

temsilen 300 kişinin katıldığı Konferansta, değişik kurum ve şirketlerden yaklaşık 60 kişinin 
katılımıyla “Ulusal Veri Merkezleri Strateji Belgesi” dokümanı oluşturmak amacıyla bir çalıştay 
gerçekleştirildi. İlgili kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere hazırlanacak olan bu dokümanın 
kamuoyu ile de paylaşılacağı açıklandı. 
Veri merkezleri ve bilgi güvenliğine ilişkin mevcut durum analizi, eğilimler ve düzenleme 
ihtiyaçlarıyla, teknolojik gelişmeler ve bilgi güvenliğinin sağlanması ana konularının ele alındığı 
konferansın açılış konuşmalarını; BGD Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, TBB Başkanı Ahsen Coşar, 
BTK Kurul Üyesi Galip Zerey, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Orhan Öge yaptı. 
BGD Başkanı Atalay, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişip yaygınlaşması ve kullanımının 
artmasına paralel olarak elektronik ortamlarda üretilen, saklanan ve paylaşılan verilerin 
her geçen gün hızla arttığına değindi. “Siber Evren” olarak adlandırılan ortamlardaki veri 

TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Dr. Ahmet 
Kaplan; Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanı Mesut Orta; Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Daire Başkanı Gündüz 
Şengül ile ASELSAN Kripto ve Bilgi Güvenliği 
Müdürü Ali Yazıcı katıldı. Oturumda tek bir 
ulusal veri merkezinin risk oluşturacağına 
dikkat çekilirken, kamu kurumlarındaki veri 
merkezlerinde hukuki ve teknik bir çalışma 
yapılmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı. 
Çöl, veri merkezlerine her geçen gün 
ihtiyacın arttığını ifade ederek, buna paralel 
olarak güvenlik tedbirlerinin de hızla 
artırılması gerektiğinin altını çizdi. Şengül ise 
konuşmasında, veri merkezlerinin koşulları 
ve yeni veri merkezlerinden söz etti. Orta, 
veri merkezlerinin birleştirilmesi ve teknik 
idari sıkıntıları dile getirirken, ulusal veri 
merkezinin nasıl kurulması gerektiğini anlattı.
Dr. Bahşi, veri merkezi güvenlik sistemi 
kurulması gerektiğinin üzerinde dururken, 
denetim sistemi ve fiziksel güvenliği aktardı. 
Bahşi, küçük ve orta ölçekli kurumların veri 
merkezinin merkezi olabileceğini söyledi. 
Dr. Kaplan, ULAKBİM’den ve yeni trentlerden 
söz etti, yazılımlarda ağ yönetiminin önemli 
olduğunu vurguladı.  Yazıcı da güvenlik 
konusuna değinerek, iki grup tehdit olduğunu 
dile getirdi ve bilgilerin mutlaka kriptolu hale 
getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 
“Veri Merkezleri: Teknoloji, Hizmetler ve 
Bilgi Güvenliği” başlıklı ikinci oturuma ise; 
Turkcell’den İlker Kuruöz, Türksat’tan Yunus 
Çadırcı, Grid Telekom’dan Hakan Akan, 
Symantec’ten Gökhan Say, STM’den Hayrullah 
Kale, Türk Telekom’dan İlker Uyanık, Barolar 
Birliği’nden Avukat Özgür Eralp katıldı. 
Oturumun moderatörlüğünü Netaş’tan 
Necmi Ön gerçekleştirdi. Oturumda; BT 
sektörünün merdiven altı veri merkezlerinden 
kurtulması gerektiği dile getirilirken, Internet 
Değişim Noktaları (Internet Exchange Point-
IXP) önemi belirtildi ve dünyadaki büyük 
veri merkezlerinin özellikleri katılımcılara 
aktarıldı.

büyüklüğünün önümüzdeki yıl yüzde 50 
artışla 4 zetabayta ulaşmasının beklendiğini 
söyleyen Atalay, sosyal medyanın patlamasıyla 
siber evrendeki bilgilerin herkes tarafından 
paylaşılır olduğuna işaret etti. Artan bu 
verilerin güvenli bir şekilde saklanması 
ve ulaşılabilir olmasının her zamankinden 
daha önemli hale geldiğine değinen Atalay, 
“Her kurum, her şirket kendi veri merkezini 
oluşturuyor; bu israftır” dedi. 
TBB Başkanı Coşar, bilgi teknolojilerine (BT) 
teknolojilerine önemli yatırımlar yaptıklarını ve 
Ulusal Baro Ağı Projesi’nin oluşturulduğunu 
bildirdi. Galip Zerey ise konuşmasında 
bilgilerin yurt dışına çıkıp çıkmamasının, 
çıkacaksa nasıl çıkacağının tartışıldığını 
belirtti. Orhan Öge de, bilgi teknolojilerinin 
hızının, güvenliğinin önünde gittiğini dile 
getirerek, “Siber riskler günümüzün en büyük 
savaşlarından birisi. Farkında olmamız çok 
geç olabilir” diye konuştu.
  
“Tek bir ulusal veri merkezi risk oluşturur”
Yöneticiliğini BTK Başkan Yardımcısı 
Muhterem Çöl’ün yaptığı, “Veri Merkezleri, 
Düzenleyici Çerçeve ve Türkiye’de Durum” 
konulu oturuma, TÜBİTAK Siber Güvenlik 
Enstitüsü Müdürü Dr. Hayrettin Bahşi; 
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