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Konuşmasında “Ulusal siber güvenlik stratejisine neden 
ihtiyaç var?” sorusuna yanıt arayan Kumcu, Ulusal 
Siber Güvenlik Merkezi (USOM) hakkında bilgi verdi. 
Siber tehditler ulusal ölçekte problem oluşturmaya 
başladığına değinen Kumcu, siber güvenliğim bilgi işlem 
merkezi yöneticilerinin çözeceği bir konu olmaktan 
çıktığını ve üst yönetimin desteğine ihtiyaç bulunduğunu 
vurguladı.  Bu konuda, evrensel hukuk ilkelerinin yerel 
hukuk içerisinde yer alması gerektiğinin altını çizen 
Kumcu, 49 ülkeden oluşan Avrupa Konseyi Siber Suç 
Sözleşmesi’ni Türkiye’nin de imzaladığını söyledi. Kamu 
kurumlarının aksiyonel tedbir almalarının sağlanması 
gerektiğinin üzerinde duran Kumcu, siber güvenlikte yerli 
teknolojilerin geliştirilmesinin üzerinde durdu.  

Siber saldırılara karşı güvenlik ve tehdit 
farkındalığı
Siber suçlular kamu ve özel kuruluşların ağlarına 
saldırmak ve sızmak için her geçen gün tespiti daha 
zor saldırılar gerçekleştiriyorlar. Bireysel saldırıların 
yanı sıra kurumlar ve devletlerarasında gerçekleştirilen 
saldırılara da sıklıkla tanık oluyoruz. Tehditlerin sayısı 
hız kesmeden artmaya devam ediyor. BlueCoat’un bulut 
tabanlı tehdit analiz sistemi WebPulse’ın engellediği 
tehdit sayısı 2013 yılı itibariyle günde 3.3 milyona ulaştı. 
Bu gelişmelere paralel olarak bilişim güvenliği sektörü de 
hızlı bir değişim içerisinde. Özel Malware tespit sistemleri 
saldırı analizi, delil tespiti ve benzer yeni nesil çözümler 
de geleneksel saldırı tespit ve önleme sistemleri ile 
beraber kullanılmaya başlanıyor. 

SEKTÖRDEN YANSIMALAR

Siber güvenlikte kamu 
ve özel sektör işbirliği
Hızlı bir değişim içerisinde olan bilişim güvenliği sektöründeki 
geleneksel ve yeni nesil çözümler irdelenirken özel sektörün de siber 
güvenlik önlemleri içinde yer alması gerektiğine dikkat çekildi.

Kamu bilgi işlem yöneticilerinin yoğun katılım 
gösterdiği “Blue Coat Bilişim Güvenliği 
Semineri”, 15 Nisan 2014’te Ankara’da 
yapıldı. Seminerin açılış konuşmasını Blue 

Coat Ülke Müdürü Armağan Zaloğlu gerçekleştirdi. 
Deloitte Türkiye Siber Risk Direktörü Ali Yılmaz 
Kumcu da “Ulusal Siber Güvenlik Mevzuatı” hakkında 
bilgi verdi. Seminerde, Blue Coat Ülke Müdürü 
Zaloğlu, “Güvenlik ve Saldırı Farkındalığı, Küresel 
Malware Ağları ve Tehdit İstihbaratı”, Symturk Genel 
Müdürü Burak Dayıoğlu, “Bir Malware’in Anatomisi”ni 
ve Blue Coat Sistem Mühendisi Mehmet Gülyurt da 
“Gelişmiş Israrcı Ataklara (APT) Karşı Derinlemesine 
Veri Analizi Çözümleri ve Ağ Geçidinde Özelleştirilmiş 
Koruma” konusunu aktardı. 
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Bilgi Güvenliği ve Güvenilir Bilgi Paneli 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 10 Nisan 2007 tarihinde vefat eden  EMO Ankara 
Şubesi 6. ve 7. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Halil Eker anısına 10 Nisan 2014 tarihinde 
Bilgi Güvenliği ve Güvenilir Bilgi Paneli düzenlendi.

Panelde konuşan Bilgisayar Mühendisi İzlem Gözükeleş birbirinden farklı gibi görünün 
ama esasta aynı şeyi ifade eden ve gözlenmenin farkında olarak “korkacak bir şeyi” 
ya da “kaybedecek bir şeyi” olmadığını düşünen kesimlerin yaklaşımlarına değindi. 
Gözetimle elde edilen bilginin işlenmesi sonucu yapılan öngörülere örnek veren 
Gözükeleş sunusunu şöyle devam ettirdi: “2011 yılında gazetelerde artık devrimlerin 
ne zaman olacağının önceden kestirilebileceğine dair haberler çıkmıştı. Haberden 
yola çıkarak bunun nasıl olabileceğini araştırırken habere konu olan Leetaru`nun 
makalesine rastladım. Leetaru devrimlere dair bu öngörüyü culturomics üzerinden 
yapıyordu.”

Sayısal sözcük biliminin yeni alanlarından biri olan culturomics ile sayısallaştırılmış 
kitap arşivleri üzerinden insan davranışlarının ve kültürel eğilimlerin nicel analizi 
yapılabiliyor. Dilin ve kelimelerin kullanımına dikkat ediliyor.

Panelin ikinci konuşmacısı Avukat Yelda Gizem Ünal, vefat edilmesi halinde sosyal 
medya hesabının miras gibi alt soylara devredilmesini mi yoksa İnternet aleminden 
tamamen silinmek mi istendiği sorusunu yöneltti ve katılımcıları bunun üzerine 
düşünmeye davet etti. Ankara Barosu’nun bilgi güvenliği ve bilişim suçları üzerine 
yürüttüğü çalışmalardan örnekler veren Ünal, ülkemizde işlenen veri suçlarına da 
değindi. Ünül konuşmasına şöyle devam etti:
“Kişisel verilerimiz çok basit yollarla herkesin eline geçiyor. Mesela Sigortalar 
Birliği’nin bir İnternet sitesi var adınız soyadınızla tüm bilgileriniz ortaya dökülüyor. 
Onları alıp başka bir sitede kullandığınızda oradan diğer bilgilere ulaşıyorsunuz. 
Yani devlet eliyle bilgilerimiz gayet rahat bir biçimde İnternet’te geziyor, buna sağlık 
bilgilerimiz de dahil. Bugün nereye giderseniz gidin eczanelerin sitemlerinde hangi 
hastalığınız varmış hangi ilacı kullanmışınız bu bilgiye ulaşılabiliyor. Bütün bunlar hayatı 
kolaylaştırmakla birlikte yukarıdakilerin de işini kolaylaştırıyor.” 

Ünal İnternet’te silinme hakkı kavramına değindi ve henüz bunun ülkemizde yasal 
olarak mümkün olmadığını ancak kazanılan bir emsal davayla literatürümüze giriş 
yaptığını ifade etti.
“Bir devrimi yaşıyoruz ve onun içindeyiz ister buna bilgi devrimi deyin, ister kaynaşma 
devrimi deyin bu devrimin adı İnternet ve biz de onun tam içindeyiz” diyerek 
konuşmasına başlayan Engür Pişirici de İnternet’in aslında kontrolü bizde olmayan 
büyük bir kabulleniş platformu olduğunu belirtti ve İnternet’te sahip olduğumuz tek 
şeyin kendi ürettiğimiz içerik olduğunu söyledi. Pişirici, son yaşanan erişim engelleme 
uygulamalarından sonra sıkça kullanılan Thor ve VPN gibi uygulamaların sakıncaları 
hakkında bilgi verdi. 
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