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Günümüzde ülkelerin en önemli ve öncelikli konusu siber güvenlik
Güven ve Güvenlik Hedef Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Alkan:

Türkiye’nin en çok siber saldırıya uğrayan ülke olduğuna dikkat 
çeken Alkan, bilgi ve siber güvenlik konusunda bir farkındalık 
problemi yaşandığına işaret etti. T ürkiye Bilişim Derneği (TBD) Sayısal Gündem 2020 Güven ve Güvenlik Hedef Grubu 

Koordinatörü ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alkan, Türkiye’de 
uzun bir süredir bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusunda bir farkındalık problemi 
yaşandığına dikkati çekti. “Wikileaks gibi dünyayı sallayan olay bile Türkiye’yi ne yazık 

ki çok sallamadı” diyen Alkan, Türkiye’nin hep böyle olacağını sandığına değinerek Alkan, “yakın 
gelecekte Türkiye’nin bu konuda çok sallanmaya ve çok ciddi depremlere ve toplumsal olaylar 
yaşamaya gebe” olduğu uyarısında bulundu. 

Alkan, Avrupa ülkelerinin özellikle siber güvenlik konusunda kısa ve uzun vadede çok ciddi 
politika ve stratejiler geliştirdiklerini anlatarak sadece politika ve strateji olarak değil eylem 
olarak da hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Dünyada birçok ülkenin siber ordu ve polis teşkilatları kurdukları, siber savunma kalkanları ve 
savunma sistemleri oluşturdukları, gerek yasal düzenleme ve kurumsal altyapılara gerek insan 
kaynaklarına milyar dolarlık yatırımlar yaptıkları, gerekli politika ve stratejilerini belirlediklerini 
anlatan Alkan, “Biz de yeni yeni bir şeyler yapmaya başladık. Ancak daha yapacak çok işimiz var 
ve de çok vaktimiz yok” diye konuştu.

İlgili tüm bileşenleri bir araya getirerek toplumun tüm kesimlerini sürece dahil ederek bir 
çalışma yürütmeyi amaçladıklarını belirten Alkan, güvenlik, ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz 
için çok önemli ve bir o kadar da kritik konu olduğunu vurguladı. 

-Güven ve Güvenlik Hedef Grubu ne 
amaçla neden kuruldu?

-Günümüzde ülkelerin en önemli ve öncelikli 
konu başlıklarından birisi kuşkusuz siber 
güvenlik konusu haline geldi. Yeni dünya 
düzeninde toplumlar bilgi çağının ve bilgi 
toplumunun bir gereği ve birazda zorunluluk 
olarak tüm iş ve işlemlerini elektronik 
ortamlara aktardılar. Tüm iş süreçleri 
sanallaştı, tüm teknolojik ve kritik alt 
yapıların yönetimi de bilgisayar sistemlerine 
bırakıldı. Artık insan hayatının tüm evrelerinin 

sayısallaştığı bir siber dünya oluşmaya başladı. 
Bu da yeni birçok kavram ve gündemin yanında 
siber savunma ve siber savaş kavramını ve 
gündemini ortaya çıkardı. Böyle bir dünyada 
güven ve güvenlik konusu tüm devletlerin ve 
toplumların üzerinde çok çalışması gereken 
en önemli ve öncelikli konulardan birisi haline 
geldi.
Bir diğer husus ise Avrupa İçin Sayısal 
Gündem konusuna baktığımızda 7 ana başlık 
olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi 
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de “Güven ve Güvenlik” ana başlığıdır. Bu başlığın altındaki eylemler listesine baktığımızda da 
18 adet eylemler başlığı görüyoruz. Bunlar aşağıdaki başlıklardır ki her biri çok ciddi olarak 
her ülkenin üzerinde çalışması gereken konulardır. İşte tüm bu sebeplerden dolayı Güven ve 
Güvenlik hedef grubu kuruldu.

• Eylem 28: Güçlendirilmiş Ağ Ve Bilgi Güvenliği Politikası
• Eylem 29: Bilgi Sistemleri Karşı Savaş Siber-Saldırılar
• Eylem 30 : Bir Avrupa Siber Suç Platformu Oluşturulması
• Eylem 31: Bir Avrupa Siber Suç Merkezi Oluşturma Yararlılığını Analiz
• Eylem 32: Uluslararası Düzeyde Siber Suç Ve Siber Saldırılara Karşı Mücadeleyi 
Güçlendirmek
• Eylem 33: Destek AB Çapında Siber-Güvenlik Hazırlığı
• Eylem 34: Güvenlik İhlali Bildirim Hükümlerin Uzantısı Keşfedin
• Eylem 35: Telekom Uygulanması Konusunda Rehberlik Gizlilik Kuralları
• Eylem 36: Online Yasadışı İçerik Desteği Raporlama Ve Çocuklar İçin Çevrimiçi Güvenliği 
Konusunda Bilinçlendirme Kampanyaları
• Eylem 37: Çevrimiçi Hizmetlerin Kullanımı Foster Öz-Düzenleme
• Eylem 38: Üye Devletler Pan-Avrupa Bilgisayar Acil Müdahale Ekipleri Kurmak
• Eylem 39: Üye Devletler Siber Saldırı Simülasyonları Yürütmek İçin
• Eylem 40: Üye Devletler Zararlı İçerik Uyarısı Hatları Uygulamak İçin
• Eylem 41: Üye Devletler, Ulusal Uyarı Platformları Kurmak İçin
• Eylem 123: Ağ Ve Bilgi Güvenliği Üzerine Direktifi İçin Önerge
• Eylem 124: AB Siber-Güvenlik Stratejisi
• Eylem 125 Çevrimiçi Çocuk Cinsel İstismara Karşı Küresel İttifak Genişletin
-Türkiye de mevcut durum nedir?

-Türkiye, uzun bir süredir bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusunda bir farkındalık problemi 
yaşıyor. Wikileaks gibi dünyayı sallayan olay bile Türkiye’yi ne yazık ki çok sallamadı. Hepte 

böyle olacağı sanılıyor. Oysa yakın gelecekte 
Türkiye bu konuda çok sallanmaya ve çok 
ciddi deprem ve toplumsal olaylar yaşamaya 
gebe.  Başta kamu olmak üzere toplumun 
tüm kesimlerinde öncelikle bir farkındalık 
oluşması gerekiyor. Hem de çok üst düzeyde 
bir farkındalık. Çünkü hepimizin bildiği gibi 
klasik savaş ve saldırıların odağında olan 
Türkiye siber savaş ve saldırıların da odağında 
olan bir ülke. Dünyada en çok siber saldırıya 
uğrayan ülkeler sıralamasında ne yazık ki ilk 
sıralarda yer alıyoruz. En kritik kurumlarımızın 
en kritik bilgileri ve sistemleri tehdit 
altında. En kritik altyapılarımız savunmasız 
durumda. Dünya siber ordularını, siber polis 
teşkilatlarını kurdu. Siber savunma kalkanları 
ve savunma sistemleri oluşturdu. Bunun için 
gerek altyapılara gerek insan kaynaklarına 
milyar dolarlık yatırımlar yaptı. Yasal 
düzenlemelerini ve kurumsal altyapılarını 
oluşturdu. Bunun için gerekli olan politika 
ve stratejilerini belirledi. Biz de yeni yeni bir 
şeyler yapmaya başladık. Ancak daha yapacak 
çok işimiz var ve de çok vaktimiz yok. İşte 
tüm bu sebeplerden dolayı oluşturulan bu 
Sayısal Gündem projesinde Güven ve Güvenlik 
Çalışma Grubu çok önem arz ediyor. Bu 
çalışma grubunda yer alacak olan arkadaşlara 
da çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. 

-Diğer ülkelerde ki bu konudaki 
uygulamalardan söz eder misiniz?

-Başta “Avrupa İçin Sayısal Gündem 
Projesi”ne baktığınızda diğer ülkelerdeki 
çalışmaların neler olduğu çok net 
görebilirsiniz. Konuyu ne kadar ciddi tuttukları 
ve önemsedikleri ortada. Özellikle siber 
güvenlik konusunda kısa ve uzun vadede çok 
ciddi politika ve stratejiler geliştiriliyor. Sadece 
politika ve strateji olarak değil eylem olarak 
da hayata geçiriliyor. Yukarda da izah etmeye 
çalıştığım gibi, siber ordularını kuruyor siber 
savunma ve saldırı güçlerini oluşturuyor. 
Bu konuda gerek kişisel güvenlik gerek 
ulusal güvenlik konusunda toplumun tüm 
kesimlerinde birçok projeyi hayata geçirmeye 

çalışıyorlar. Bu amaçla kendi milli çözümlerini 
geliştirmek için önemli yatırımlar yapıp 
kamu desteği sağlıyorlar. Bu alanda ihtiyaç 
duyulan uzman insan kaynaklarını yetiştirmek 
için kısa ve uzak vadede eğitim çalışmaları 
yürütüyorlar. Başta ABD, Çin, Rusya, Kore, 
İran, İsrail, Japonya olmak üzere birçok dünya 
ülkesinin öncelikli konusu siber güvenlik 
konusu haline geldi. Sayısal Gündemin 
yukarıdaki 17 adet eylem başlığına bakarsanız 
bunu görebilirsiniz. 

-Grubunuzun hedefini anlatır mısınız?

-Bizim gurubun hedefi de, “TBD Sayısal 
Gündem 2020 Uzmanlık Grupları” çalışmaları 
hedefi ve kapsamında Avrupa için sayısal 
gündem projesinin Türkiye tarafındaki 
“Güven ve Güvenlik” başlığı kapsamındaki 
çalışmaları Türkiye gündeminde ve boyutunda 
hayata geçirmek olacak. Avrupa Sayısal 
gündeminin hedef ve amaçlarını kendi ülkemiz 
ihtiyaçlarına göre güncelleyerek kendi hedef 
ve amaçlarımız doğrultusunda yürüteceğiz. 

Yukarda belirlenen tüm başlıklarda ülkemizde 
de ihtiyaç olan tüm çalışmaları başlatmak ve 
ilgili tüm tarafların aksiyon almasını sağlamak 
olacaktır. Bu konuda başta kamu kurum 
ve kuruluşları olmak üzere, üniversitelere, 
bilişim sektörü ve bilişim STK’ları başta olmak 
üzere tüm sektörlere ve tüm sivil toplum 
kuruluşlarına önemli görevler düşüyor.

Bunlarla birlikte işbirliği içerisinde bu 
eylemleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. 
Bunun için Güven ve Güvenlik çalışma grubu 
altında 5 Ana başlıkta uzmanlık çalışma grubu 
oluşturuldu. Bunlar; 

• İletişim Ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu,   
• Siber Milli Savunma  Çalışma Grubu,
• Çevrimiçi Çoçuk İstismarını Önleme 
Çalışma Grubu,
• Siber Suçlarla Mücadele Çalışma Grubu,
• Çevrimiçi Hizmetlerde Öz Denetim Çalışma 
Grubu.
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Bu grupların koordinatörleri çok kıymetli ve alanında uzman arkadaşlarımız tarafından 
koordine edilecek. Grup koordinatörleri ve her grup altındaki çalışma konuları aşağıdaki şekilde 
belirlendi:

İletişim Ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu  
Koordinatör: Ahmet Hamdi Atalay (Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı) 
Çalışma Görev Başlıkları
• Ağ ve Bilgi Güvenliği Politikalarının Güçlendirilmesi
• Veri Güvenlik ve Koruma Mevzuatlarının Düzenlenmesi
• İletişim Gizlilik Kurallarının Uygulanması Konusunda Rehberlik Yapmak
• Ağ ve Bilgi Güvenliği Direktif ve Mevzuatlarının Oluşturulması 

Siber Milli Savunma  Çalışma Grubu
Koordinatör: Ali Yazıcı (Aselsan Bilgi Güvenliği ve Kripto Grup Başkanı) 
Çalışma Görev Başlıkları
• Ulusal Siber- Güvenlik Hazırlıklarının Desteklenmesi
• Siber Güvenlik İhlali Bildirim Hükümlerinin Geliştirilmesi
• Ulusal BT Acil Müdahale Ekipleri Oluşturulması
• Ulusal Siber Saldırı Simülasyon Sistemlerinin Oluşturulması
• Ulusal Siber –Güvenlik Stratejisinin Oluşturulması    

Çevrimiçi Çoçuk İstismarını Önleme 
Koordinatör: Prof. Dr. Betül Ulukol (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Çalışma Görev Başlıkları
• Çocukların Yasadışı Çevrimiçi İçeriğe Karşı Güvenliği ve Bilinçlendirilmesi
• Çocukların Çevrimiçi Cinsel İstismarını Önleme ve Küresel İşbirliği Geliştirmek 

Siber Suçlarla Mücadele
Koordinatör: Yardımcı Doçent Dr. Çığır İlbaş
Çalışma Görev Başlıkları
• Siber Saldırılara Karşı BT Sistemlerinin Geliştirilmesi
• Siber Suç Platformu Oluşturulması
• Siber Suçları Araştırma Merkezi Oluşturulması
• Uluslararası Düzeyde Siber Suçlar ve Siber Saldırılara Karşı Mücadelenin Güçlendirilmesi
• Ulusal Zararlı İçerik Uyarı Hatları Oluşturulması

Çevrimiçi Hizmetlerde Öz Denetim  (Self Regülasyon) 
Koordinatör: Mehmet Ali İnceefe (Bilgi Güvenliği Derneği)
Çalışma Görev Başlıkları 
• Bilgi Güvenliği Düzenlemeleri
• Çevrimiçi Hizmetlerde Öz denetimin Teşvik Edilmesi 

Sonuç olarak tüm bu çalışma gruplarında ilgili tüm kişi ve kuruluşların görev almalarını ve 
yapılacak olan çalışmalara etkin destek ve katkı vermelerini bekliyoruz. İlgili tüm bileşenleri 
bir araya getirerek toplumun tüm kesimlerini sürece dahil ederek bir çalışma yürütmeyi 
amaçlıyoruz. Güvenlik, ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için çok önemli ve bir o kadar da 
kritik olan konudur. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. 
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