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Siber güvenlikte 
tehlikenin farkında değiliz
Türkiye, dünyada siber saldırılarda ilk 10 ülke arasında. Geleneksel 
güvenlik stratejilerinin günümüz tehditlerini algılama ve yönetmekte 
yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Siber atakların geçmişteki analizleri 
yapılarak geleceğe dair tahmin yürütülebileceği belirtildi. 

Günümüzde konvansiyonel 
silahlarla gerçekleştirilen 
savaşların yerini hızla 

teknolojik araçlarla yapılan Siber 
savaşlar almaktadır. Yakın gelecekte 
dünyayı siber savaşların yakıp 
kavuracağını dile getirmeyen yoktur. 
Siber savaşların sadece askeri 
araçların kontrolünü ele geçirmek 
ya da askeri hedefleri etkisiz hale 
getirmekle sınırlı kalmayacağı, 
Ülkelerin tüm kritik alt yapılarını 
hedef alacağı ve hayati öneme haiz 
tüm alanlarda tahripler yapmaya 
yönelik olacağı açıktır. Askeri, Siyasi, 
Ekonomik, Sosyal alanlar başta 
olmak üzere tüm ülkeler, kurumlar 
kuruluşlar ve kişiler Siber Savaşların 
hedefi haline gelmiştir. Peki ya 
sosyal medya? Sosyal medya siber 
savaşların yeni mecrası olarak nelere 
gebe? Gelinen bu noktada Siber 
Güvenlik için topyekûn bir farkındalık 
oluşturma sürecini geçip, topyekûn 
bir savunma dönemine girmemiz 
gerekmiyor mu?
 

BİMY Semineri’nin ikinci günü öğleden sonra “Siber Güvenlik 
ve Sosyal Medyada Gelecek Öngörüleri” paneli yapıldı. Gazi 
Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Alkan’ın yönettiği panelde, Gazi Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, TÜBİTAK Siber 
Güvenlik Enstitü Müdürü Atilla Hasekioğlu, BİZNET Genel 
Müdürü Neşe Sayarı ve ISSA Türkiye Kurucu Başkanı Batuhan 
Tosun görüşlerini açıklayıp değerlendirmelerde bulundular. 
Panel yöneticisi Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alkan, 
Türkiye’de son günlerde ciddi bir tartışma konusu 
olan sosyal medya ve siber güvenliğin özellikle 
Gezi Parkı olaylarından sonra fark ettiğinin altını 
çizdi. Türkiye’nin siber saldırılarda dünyada ilk 10 
ülke arasında yer aldığını anımsatan Alkan, yapılan 
saldırılara ilişkin bir bilgiye sahip olunmadığını 
vurguladı.  

“Dijital yerliler ve göçmenler” ile kavramlara 
değinen Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Avşar, gazete tirajlarının 
düştüğünü, böyle devam ederse yazılı medyanın 

biteceğini ileri sürdü. Eğitim ve medyanın geleceği 
konusunda endişe etmemek için kendimizi yeniden 
düzenlememiz gerektiğini vurgulayan Avşar, 
gençlerin önünün açılmasını istedi.
TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü Dr. 
Hasekioğlu, rakamlarla sosyal medya, tehdit 
ve fırsatlara ilişkin bazı ülke örneklerini anlattı. 
“İnternet=Siber ortam = Sınırları olmayan bir 

dünya ...” eşitliğini kaydeden Hasekioğlu, “Siber 
ortam ile ilgili korkunç olan şey herkes ile  
bağlantılı olmak” ifadesini kullandı.
Twitter ve Facebook kullanıcı sayısı, atılan 
mesajlara ilişkin sayısal bilgileri paylaşan 
Hasekioğlu, tehditleri, Kötücül yazılım dağıtımı, 
Siber saldırı için organize olma/haberleşme ve 
Mahremiyet ile ilgili tehditler başlıkları altında 
topladı. Fırsatları ise Erkenden tahminleme, 
Tanımlı varlık tespiti ve Bilgi yayılım ağı tespiti 
başlıklarında anlatan Hasekioğlu, siber atakların 
geçmişteki analizlerinin yapılarak geleceğe dair 
tahmin yürütülebileceğini belirtti. 

Biznet Genel 
Müdürü Sayarı ise 
Gelişmiş Tehditler 
ve Güvenlik 
Operasyonu 
Yönetimi başlıklı 
sunumuyla pratik 
bilgiler vererek 
panele katkı 
sağladı. 

Gelişmiş ısrarcı 
tehditler (Advanced 
Persistent 
Threat - APT) 
ve sorunlardan 
söz eden Sayarı, 
toplanan verinin 
kötüye kullanımına 

ilişkin örnekler verdi. 
 “Sorun, tehlikenin farkında olmamamız, 
olmadığımız için de önlem almamamız. Geleneksel 
güvenlik stratejileri ile günümüzün tehditlerini 
algılama ve yönetmekte yetersiz. 
Kullanım kuralları tanımlı değil” diyen Sayarı, 
sunumuna şöyle devam etti:
“Atağın başladığı birçok durum fark 
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edilmeyebiliyor. Saldırı izleri loglarda görünse de tespit 
mekanizmalarını atlatıyor. Tespit süreci ağırlıklı olarak yoğun 
ve uzman insan gücüne dayanıyor, saldırı izleri manual olarak 
inceleniyor. Sosyal medya kullanım kuralları tanımlanmıyor / 
uygulanmıyor. Şifre politikaları yetersiz.”
Çözüme de değinen Sayarı, prosedüler ve teknik önlemler alınması 
gerektiğini vurgulayan eğitimler verilmesi ve tehditlere karşı 
hazırlıklı olunmasını önerdi. Sayarı, şunları söyledi:

“Bilinmeyen tehditlere hazırlıklı olunup daha ileri izleme ve proaktif 
tespit teknikleri kullanılmalı, görsel izleme olanakları arttırılmalı ve 
tepki verme süresi hızlandırılmalıdır. APT tespitinde, ‘Big data’ analiz 
ve raporlama yöntemleri ile güvenlik operasyonları yönetim sistemi 
(Security Operation Center -SOC)  gibi çok farklı kaynaklardan gelen 
yüksek hacimli veri analizi yapılmalı.”
Sayarı, konuşmasının sonunda 2000’de Ankara’da kurulan BT 
güvenliği üzerine çalışan Biznet hakkında bilgiler aktardı. 

 ISSA Kurucu Türkiye Başkanı UITSEC Genel Müdürü Tosun, “Bilgi 
güvenliği nedir? Bilgi neden önemlidir? Siyasal açıdan sosyal medya! 
Sosyal medya ve güvenlik riskleri, major güvenlik tehditleri, gerçek 
örnekler ile kişisel bilgilerin önemi ve mahremiyet konularında 
değerlendirmelerini paylaştı.

“Sosyal medyada siz yoksanız, sizin yerinize bir başka kurum vardır” 
yorumu yaparak “Facebook ve twitter gibi üst seviye olan sosyal 
ağlar, güvenlik zafiyetleri oldukları için eleştiriliyorlar” dedi.
Sosyal ağlarda ayda ortalama 120 kere ciddi ölçüde dolandırıcılık 
yapıldığını bildiren Tosun, Facebook ve twitter gibi sosyal ağların 
güvenlik zafiyetleri oldukları için eleştirildiğini söyledi. Tosun, klasik 
5 aldatma tipini, “Michael Jackson’ın ölümü ilgi gizli bilgiler;  Zor 
durumdayım lütfen para gönder; Bu resmi gördünüz mü?; IQ Testi; 
BlaBla Üniversitesi 2003 mezunları ve Domuz gribinden korunma 
yolları için tıklayınız” şeklinde sıraladı.

Siber saldırılardan korunmak için Tosun, “Uzun ve alfanümerik 
şifreler kullanın. Sosyal medya üzerinde kullanıcı bazlı uygulamaları 
kapatın. Her şeyi paylaşmayın ve Reklamlar ile ilgilenmeyin” 
uyarılarında bulundu. 
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