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Siber Güvenlik ve 
Savunma Ar-Ge 
Merkezi açıldı
Türkiye’nin ilk siber güvenlik ve savunma merkezi 
kuruldu. ODTÜ Enformatik Enstitüsü ve Comodo 
işbirliğinde açılan Siber Güvenlik ve Savunma Ar-Ge 
Merkezi, Türkiye’yi gelecek 10 yıla hazırlayacak.  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 
Türkiye’nin siber güvenliğiyle 
ilgili önemli bir adım attı. ODTÜ 
Enformatik Enstitüsü ve Comodo 

işbirliğinde “Siber Güvenlik ve Savunma Ar-Ge 
Merkezi”, 15 Nisan 2014’te açıldı. Açolış törenine 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 

Davut Karvanoğlu, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Acar, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Nazife Baykal ve Comodo CEO’su Melih 
Abdulhayoğlu ile birlikte çok sayıda yetkili ve ilgili 
katıldı. 
Siber Güvenlik ve Savunma Ar-Ge Merkezi 
açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Karvanoğlu, bugünün dünyasında 
siber alemdeki güvenliğin kritik hale gelmeye 
başladığını ifade etti.  Yeni İnternet döneminde 
devletlerin güvenliğiyle ilgili çıkan problemlere 
yeni çözümler üretilmesi gerektiğini dile getiren 
Karvanoğlu, içinde bulunulan dönemde güvenliğin 
satın alınamayacağını söyledi.

Karvanoğlu, ODTÜ bünyesindeki Siber Güvenlik ve 
Savunma Ar-Ge Merkezi’nin Türkiye’nin güvenli 
hale gelmesi için iyi bir başlangıç olduğuna işaret 
edip “Gidecek çok yolumuz var. Biz çok şeyi 
acil yapması gereken bir ülkeyiz. Yapmadığımız 
takdirde bunun bedellerini öderiz” dedi.

Hükümetin Ar-Ge konusuna son 10 yılda ölçüsüz 
bir şekilde kaynak ayırdığına dikkati çeken 
Karvanoğlu, Türkiye’de desteklenecek yeteri kadar 
kaliteli proje bulamadıklarından yakındı.

Comodo’nun CEO’su Abdülhayoğlu, Türkiye’nin 
akademi, insanları, sanayisi ve hükümeti ile 
birlikte yatırım yapmaya elverişli duruma 
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getirildiğini belirtip Türkiye’de yatırım yapmaya 
karar verdiklerini, bu nedenle halen 70 olan 
çalışan mühendis sayısını en kısa zamanda 
500 kişiye çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. 
Siber güvenlik konusunda ODTÜ, hükümet ve 
mühendisler birlikte çalışarak faydalı modeller 
üretebileceğini belirten Abdülhayoğlu, Türkiye’deki 
mühendislerin kaliteli olduğunu ancak Türkiye’de 
mühendislik fiyatlarının yüksek olduğunu ve 
ekspertiz olmadığını ifade etti. Abdülhayoğlu, “Bu 
konuda Türkiye’deki mühendisler çok kaliteli ama 
işgücü piyasası pahalı ve güvenlik konusunda 
ekspertiz eksikliği var. Ülke olarak önceliğimizi bu 
alana vermeli ve Türkiye’de ekspertiz yetiştirilme 
çalışmalarına biran evvel başlamalıyız” diye 
konuştu.
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Acar açılış töreninde, 
siber güvenlik alanında eğitim ve araştırma 
yapılmasının mecburiyet haline geldiğini 
bildirerek, bu kapsamda açılan merkezin, 
Türkiye’nin siber güvenliğiyle ilgili önemli bir adım 
olacağını düşündüğünü söyledi. Laboratuarın yeni 
projeleri Türkiye’ye ve üniversiteye getirmesini 
beklediklerini dile getiren Acar, merkezin, 
siber güvenlik konusunda yeni standartların 
gelişmesinde odak olmasını hedeflediklerini 
vurguladı.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 

Baykal ise tüm ülkelerin en önemli gündem 
maddesinin siber güvenlik olduğuna işaret ederek 
siber savaşlardan sonra ülkelerin siber tehditlerle 
karşı karşıya kalmasıyla dünyada pek çok ülkenin 
siber güvenlik alanında stratejilerini yayınladığını 
kaydetti. Siber güvenlik alanında etki oluşturma 
gerekiyorsa bu alanda bilimsel çalışmalar 
yapılması gerektiğine dikkati çeken Baykal, Siber 
Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı’nın 
Türkiye’yi gelecek 10 yıla hazırlayacağını 
düşündüklerinin altını çizdi.
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