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Siber güvenliğin anahtarı, 

“ulusal çözümler”

Ulusal güvenliğin önemli unsurlarından biri haline gelen 
siber güvenliğin sağlanmasının öncelikle kurum ve 
vatandaşlarda farkındalığın geliştirilmesiyle mümkün 
olacağına dikkat çekilirken, standart ve düzenlemelerin 
oluşturulmasıyla bu alanda ulusal çözümlerin geliştirilip 
kullanılması kilit nokta olarak görülüyor.

Fatma Ağaç

“Siber” kelimesi, altyapısı bilişim sistemleri olan ve 
gerçek hayatın gölgesi niteliğindeki yaşamı anlatıyor. 
Halk arasında siber âlem, sanal dünya, sanal âlem 
olarak nitelendirilen bu yaşam, çeşitli tehdit ve 
tehlikeleri içinde barındırıyor. “Siber güvenlik” ise 
siber âlemdeki güvenliği yani gizliliği, bütünlüğü ve 
erişilebilirliği anlatıyor. Siber güvenliğin bilgi güvenliği 
ile karıştırılmaması gerekiyor. Bilgi güvenliği daha 
teknik, siber güvenlik ise sosyal bir tanım; daha soyut 
ve geniş bir kapsamda değerlendiriliyor. Güvenlik ile 
ilgili her alanda olduğu gibi siber güvenlik alanında 
da öncelikle açıklıkların kapatılması için bir altyapı ve 
yaklaşım ortaya konulması gerektiğinin altı çiziliyor.
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Bilişim 
Dergisi’nin Şubat 2015 sayısının “Dosya” 
sayfalarında, “Siber Güvenlik” konusuna yer 
vermek üzere konuyla ilgili çeşitli kurum, 
kuruluş ve kişilerin görüşlerini aldık. 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı 
Hulusi Şentürk, “Siber Güvenlik Özel 
Komitesi”ni kurduklarını, ülkemiz bilgi 
güvenliği ihtiyaçları doğrultusunda  “Ulusal 
Koruma Profili Havuzu Projesi”ni hayata 
geçirdiklerini bildirdi. 

“Siber güvelik tatbikatları katılımının zorunlu 
olacağı bir modelle yürütülmeli” diyen Bilgi 
Güvenliği Derneği (BGD) Başkanı Ahmet Hamdi 
Atalay, ulusal güvenlik açısından bir zorunluluk 
olan yerli siber güvenlik çözümlerinin 
geliştirilmesi ve kullanımının sağlanması 
çalışmalarının çok önemli ancak yeterli 
olmadığını vurguladı. 

NETAŞ Siber Güvenlik Müdürü Uğur 
Çağal, “Siber güvenlik, milli çözümlerin 
geliştirilip kullanılmasıyla mümkün 
olacak” değerlendirmesinde bulunup 
siber güvenliğin sağlanmasının 
öncelikle kurumlarda ve vatandaşlarda 
farkındalığın geliştirilmesiyle mümkün 
olacağını anlattı.

“Siber güvenlik tatbikat senaryoları 
güncel olmalı” ifadesinin kullanan 
SYMTURK Genel Müdürü Burak 
Dayıoğlu, siber güvenlik tatbikatlarının 
içeriklerinin son 3 yılda karşılaşılan 
saldırılara uygun olarak hazırlanmasının 
şart olduğuna vurgu yaptı. 

Saldırganın sisteme girdiğini 
anlayabilen daha iyi ürünler ortaya 
konulması gerektiğinin üzerinde duran 
Arbor Networks Türkiye Temsilcisi Serhat Atlı, 
siber güvenlikle ilgili kurumların kullandıkları 
yöntemleri paylaşmalarının önemine değindi.  

Kurumların siber olaylara müdahale 
altyapılarını kurmalarına yardımcı olan 
Oran Teknoloji’den Halil Kemal Taşkın ve 
Murat Demircioğlu ise sektörel ve kurumsal 
SOME’lerden söz ettiler.

Siber güvenliğin temel hedefleri 
erişilebilirlik, bütünlük ve gizlilik

Siber güvenlik, siber ortamda kurum, 
kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını korumak 
amacıyla kullanılan araçlar, politikalar, 
güvenlik kavramları, güvenlik teminatları, 
kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, 
faaliyetler, eğitimler, en iyi uygulama ve 
teknolojiler bütünü olarak tanımlanıyor. 
Kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıkları, 
bilgi işlem donanımlarını, personeli, altyapıları, 
uygulamaları, hizmetleri, telekomünikasyon 
sistemlerini ve siber ortamda iletilen ve/veya 
saklanan bilgilerin tümünü kapsıyor. Siber 
güvenlik, kurum, kuruluş ve kullanıcıların 
varlıklarına ait güvenlik özelliklerinin siber 
ortamda bulunan güvenlik risklerine karşı 
koyabilecek şekilde oluşturulmasını ve 
idame edilmesini sağlamayı amaçlıyor. Siber 
güvenliğin temel hedefleri erişilebilirlik, 
bütünlük ve gizliliktir. 

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı

“Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 
Eylem Planı”nın kabulü; Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’nın (UDHB) 18/2/2013 
tarihli ve 412 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar 
Kurulu’nca 25 Mart 2013’te kararlaştırıldı. 

Bakanlık ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında 
14 Ağustos 2012’de imzalanan sözleşme 
kapsamında “Ulusal Siber Güvenlik Yönetim 
Danışmanlığı” projesi başlatıldı ve Ulusal Siber 
Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı 
20 Haziran 2013’te Resmi Gazete’de yayınlandı. 
 
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-
2014 Eylem Planı’nda 7 ana başlık altında 
toplam 29 adet eylem maddesi yer alıyor. 
Eylem planında toplam 31 adet kurum, 
kuruluş ve organizasyonun sorumlu veya ilgili 
olarak görevi bulunuyor. Eylem planında, 
sorumluluğu olan kurum ve kuruluşlar 
içerisinde TÜBİTAK, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK), Milli Eğitim Bakanlığı, 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Adalet 
Bakanlığı gibi kurumlar bulunuyor. Eylem 
planına göre, Türkiye’yi etkileyebilecek 
tehditlere karşı 7/24 müdahale edecek Ulusal 
Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile 
USOM’un koordinasyonunda çalışacak sektörel 
Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) 
oluşturuldu.

Siber Güvenlik Kurulu üyesi olan kurumlara 
baktığımızda ise Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, 
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Genelkurmay 
Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri 
Başkanlığı, BTK, TÜBİTAK, Mali Suçları 
Araştırma Kurulu Başkanı (MASAK) ve 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) 
olduğu görülüyor.

Türkiye’nin siber güvenlik stratejisi, 2015’e 
hazır mı?

NATO’ya bağlı olarak çalışan Müşterek 
Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi 
(CCDCOE) tarafından hazırlanan “Ulusal Siber 
Güvenlik Çerçevesi” kitabı değişik ülkelerden 
örnekler vererek devletlerin  siber güvenlik 

stratejilerinin hazırlık aşamalarının ve 
içeriklerinin karşılaştırmalı analizini yapıyor. 
Bu çalışmada,  siber suçlarla mücadele, 
siber diplomasi, kritik altyapıların korunması, 
siber savaş ve siber istihbarat olmak üzere  
güvenlik stratejilerinde yer alabilecek beş 
ana tema olduğu ifade ediliyor. Türkiye’nin 
siber güvenlik stratejisi, bahsedilen beş ana 
temadan sadece ikisine yer vermekle beraber, 
stratejinin ana eksenini kritik altyapıların 
korunması ve kriz yönetimi oluşturuyor. 
Strateji belgesinde yer verilen ikinci tema da 
siber suçlarla mücadele. 

Siber güvenlik stratejimizin üç ana amacından 
birisi “siber güvenlik olaylarının etkilerinin 
en düşük düzeyde kalmasına, olayların 
ardından sistemlerin en kısa sürede normal 
çalışmalarına dönmesine yönelik stratejik 
siber güvenlik eylemlerinin belirlenmesine ve 
oluşan suçun adli makam ve kollukça daha 
etkin araştırılmasının ve soruşturulmasının 
sağlanmasına” yönelik bir altyapı oluşturmak. 

Ulusal siber güvenlik eylem planında 
29 eylem maddesi olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, stratejimizdeki siber suç 
vurgusunun çok da ciddi düzeyde olmadığı 
göze çarpıyor. Emniyet teşkilatı içerisinde 
siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerinin 
bulunması, suç soruşturmalarının gerekli 
adli bilişim çalışmalarının etkin bir biçimde 
yapılması, kısacası ülkemizin siber suçlar 
konusunda olgunluk seviyesinin yeterli 
görülmesi siber güvenlik stratejisinin 
öncelikli problemli alana kayması sonucunu 
doğurmuştur. 

Nitekim ulusal siber güvenlik eylem planındaki 
eylem maddelerinin büyük çoğunluğu itibarıyla 
“kritik altyapıların güvenliği ve kriz yönetimi” 
temasını altını doldurduğu söylenebilir. Bu 
kapsamda, ülkemizin öncelikli sorunları 
olarak görülebilecek yasal altyapı eksikliği, 
organizasyonel eksiklikler, kalifiye eleman 
eksikliği gibi eksikliklere yönelik eylem 
maddeleri önerilmiştir. 
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2015 Siber savaşların yılı mı olacak?

Siber saldırıya 
uğradığınızda 

U S O M ’u 
arayacağınızı 
biliyor musunuz?

2014 yılı sonunda GOP (Guardians of 
Peace) adlı grubun Sony’nin yayınlayacağı 
Kuzey Kore liderine saldırı sahnesinin 
de yer aldığı “The Interview” filmi 
nedeniyle Sony’den 100 terabaytın 
üzerinde veriyi çalarak internete 
sızdırması siber saldırıların boyutunu 
bir adım daha değiştirdi. Sony ilk önce 
filmi yayınlamayacağını açıklamış fakat 
Amerikan hükümetinin sert eleştirileri 
nedeniyle kararından dönmüş ve filmi 
vizyona sokmuştu. Sony’nin önce ki 
yıllarda PlayStation networkünden 
müşteri verilerinin çalınması bu son 
olayla Sony’e olan güven ve itibarın 
düşmesine neden olurken, birçok Sony 
çalışanı da sızan bilgiler nedeniyle Sony’e 
dava açmaya hazırlanıyor.
 Sony şirketine verdiği maddi ve 

manevi kayıpların büyüklüğünün 
yanı sıra bu siber saldırı politik 
boyutuyla tarihe geçti. Amerika 
Birleşik Devletleri’nin (ABD) bu 
siber saldırıdan ötürü Kuzey Kore 
devletini sorumlu tutması tarihte 
bir ilk olarak karşımıza çıksa da; 
aslında ülkeler arası siber saldırılar 
ilk değil. Kuzey Kore hükümeti 
bu suçlamaları inkar etmiş ve 
saldırganları beraber bulmayı teklif 
etmiş olsa da; ABD Başkanı Barrack 
Obama’nın “orantılı bir karşılık 
vereceğiz” sözünün ardından bir 
süre sonra Kuzey Kore’de internetin 
tamamen kesilmesinin politik 
yankıları sürmektedir. 
Daha önce İran’ın nükleer 
programını çökerten Stuxnet virüsü 
artık ülkeler arası savaşların 
silahlar aracılığıyla değil tamamen 
teknolojik gelişmelere bağlı olarak 
siber saldırılarla gerçekleştiğinin 
bir kanıtı. Dünyada birçok ülke siber 
saldırılara karşı kendi teknolojilerini 
geliştirirken, bu alana yapılan 
yatırımlar milyar dolarları aşıyor. 

Ulusal Siber Olaylara 
Müdahale Merkezi (USOM) 
Siber Olaylara Müdahale 
Ekipleri (SOME) ile eş 

güdümlü biçimde, ulusal ve uluslar 
arası siber saldırıları engellemek için 
çalışmalar yapıyor.

Ülkemizin siber güvenliğine karşı 
tehditlerin belirlenmesi, muhtemel 
saldırı ve olayların etkilerinin 
azaltılması, ortadan kaldırılması, 
önlemlerin geliştirilmesi ve ilgili 
aktörlerle paylaşılması için ulusal ve 
uluslararası düzeyde çalışmak üzere 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 
bünyesinde geçtiğimiz yıllarda USOM 
oluşturulmuştu.

USOM, ulusal ve uluslararası 
seviyede siber ortamda ortaya çıkan 
tehditler ile ilgili kendisine ulaştırılan 
ihbarları değerlendiriyor. Gelen ihbar 
ilk aşamadan başlanarak, çözüm 
sürecine kadar takip ediliyor ve bir 
sonuca ulaştırılıyor.

Diğer taraftan ulusal ve uluslararası 
siber güvenlik tatbikatları 
düzenlenerek kamu kurum ve 
kuruluşlarının siber saldırılara karşı 
farkındalığı ve hazırlığı arttırılıyor. 
Bilinçlendirme ve yönlendirme 
faaliyetleri sürüyor.

Ülkemizde güvenli bir siber alan 
oluşturulması için; siber dünyada 
meydana gelen güvenlik ihlallerinin 
ortadan kaldırılması, engellenmesi 
ve düzeltilmesi konularında USOM 
ile fikir ve projelerinizi paylaşabiliyor, 
siber saldırıya uğradığınızda USOMU 
arayabiliyorsunuz…
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Şirketlerde siber güvenliği artırmanın 10 yolu
Kamu ve özel sektör kurumlarında bilişim teknolojilerine olan bağımlılığın artmasıyla siber 
alanda yaşanan riskler de artıyor. Siber suçluların bir yöntem olarak kullandığı sosyal mühendis-
lik gibi insan temelli saldırıların riskini azaltmak için çalışanların siber güvenliğe ilişkin konu-
larda daha fazla bilgilendirilmeleri gerekiyor. Şirketler için en önemli risk unsurları içerisinde 
yer almaya başlayan siber saldırılara alınacak önlemler artık sadece şirket ekonomisini değil 
ülke ekonomisini de ilgilendiriyor. ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, siber 
saldırıları önlemek için kurumların dikkat etmesi gereken 10 konuyu sıraladı:

 Mobil cihazların kullanımına dikkat edilmeli: Çalışanların her yerden şirket verilerine 
ulaşmaya çalışması, gerekli güvenlik kuralları oluşturulmaması siber suçluların da her yerden bu 
bilgiye ulaşabileceği anlamına geliyor. Bu gözden kaçırılmamalı.

 Kurum içi güvenlik politikası oluşturulmalı: Güvenlik politikası bütün kullanıcılar veya 
kullanıcı grupları için erişim kurallarını ve haklarını açıkça belirtmelidir.

 Sorumluluklar belirlenmeli: Kurumun bilgi güvenliği politikası uyarınca personele düşen 
güvenlik rol ve sorumlulukları belgelenmeli; işe alınacak personele yüklenecek rol ve sorumlu-
luklar açıkça tanımlanmış ve işe alınmadan önce personel tarafından iyice anlaşılması sağlanmış 
olmalıdır.

 Çalışanlara eğitim: Çalışanlara düzenli periyotlarda güvenlik eğitimleri verilmelidir.
 IT ekibine eğitim: IT ekibinin de kullandığı uygulamalar ile ilgili düzenli eğitim alması gerek-

mektedir. Böylece kurum hatalı kurulum ve kullanıma maruz kalmayacaktır.
 Güçlü şifreler kullanılmalı: Sistem kullanımında zayıf şifrelere engel olunmalı, alfa 

nümerik, üç ayda bir değişen şifreler düzenlenmeli ve benzer şifrelerin tekrar kullanılması engel-
lenmelidir.

 Envanter raporu tutulmalı: Tüm teknoloji varlıklarını içeren bir envanter raporu düzenli 
olarak tutulmalıdır. Yeni sistemlerin geliştirilmesi veya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ile ilgili 
ihtiyaçlar belirlenirken güvenlik gereksinimleri göz önüne alınmalıdır.

 Yedekleme yapılmalı: Bilgi işlem sistemlerinde yapılan değişiklikler denetlenmeli ve 
yapılan değişiklikler için kayıtlar tutulmalıdır. Yedekleme politikası uyarınca bilgi ve yazılımların 
yedeklenmesi ve yedeklerin test edilmesi düzenli olarak yapılmalıdır.

 İş sürekliliği yönetimi gerekli: Kurum bünyesinde bilgi güvenliği ihtiyaçlarına yer veren 
iş sürekliliği için geliştirilmiş bir süreç oluşturulmalı. Bu süreç, iş sürekliliği ile ilgili olarak 
kuruluşun yüz yüze olduğu riskleri, kritik iş süreçleri ile ilgili varlıkları, bilgi güvenliği olayları 
yüzünden gerçekleşebilecek kesintilerin etkisini, ilave önleyici tedbirlerin belirlenmesi ve 
uygulanmasını, bilgi güvenliğini de içeren iş sürekliliği planlarının belgelenmesi konularını içer-
melidir.

 Güvenlik yazılımı olmalı: Güvenlik yazılım ve donanımları istisnasız tüm çalışanlar 
tarafından kullanılmalıdır. Kurum bünyesinde güncel ve lisanslı yazılımlar kullanılmalı. Eski veya 
korsan yazılımlar, yeni güvenlik tehditlerine cevap vermekte zorlanır.

011010101101111111111100101010010101011101010101011010101 011010101101111111111100101010010101011101010101011010101 011010101101111111111100101010010101011101010101011010101001011101110111101011

Siber saldırılar 10 yılda 

50 kat arttı Dünyadaki İnternet servis sağlayıcılarının yüzde 
90’ının siber güvenliğini sağlayan Amerikan 
güvenlik kuruluşu Arbor Networks, Kasım 
2013 - Kasım 2014 dönemini kapsayan 10. Yıllık 
Küresel Altyapı Güvenliği Raporu’nu yayımladı. 
Dünyanın dört bir yanından servis sağlayıcılar, 
şirketler, bulut ve barındırma hizmet sağlayıcıları 
ve diğer ağ operatörlerinden 287’sinin katılımıyla 
gerçekleştirilen anket sonucu ortaya çıkan veriler, 
İnternet’e bağlı olan tüm şirketleri tehdit eden 
DDoS saldırılarının artışı ve bunun sonuçlarını 
ortaya koydu.
 Veri merkezi operatörlerinin üçte birinden 
fazlasının İnternet bant genişliğinin tamamını 
kullanan DDoS saldırılarına maruz kaldığını ve 
yüzde 44’ün de bir DDoS saldırısı nedeniyle kazanç 
kaybına uğradığı kayıtlara geçti. DDoS’un kurumlar 
için bir sıkıntıdan çok daha fazlası, iş süreklilikleri 
ve karlılıklarını tehdit eden bir faktör olduğunu 
ortaya koyan rapor, 2014’te saniyede 400 GB’a 
ulaşan büyüklükte saldırı yaşandığını rapor etti. 
İnternet servis sağlayıcısı katılımcıların uğradığı 
saldırılar ise bir önceki yıla oranla yüzde 42 arttı. 
Servis sağlayıcılar açısından müşterilerine yönelik 
DDoS saldırıları bir numaralı operasyonel tehdit 
konumuna geldi.
 
Siber güvenlikte nitelikli eleman açığı 
yüzde 54

Savunma becerilerinde insan faktörü önemini 
korumaya devam ediyor. Güvenlik kuruluşlarında 
nitelikli personel alımında ve iş akdinin devamında 
güçlükler yaşadığını rapor eden katılımcı sayısı 
yüzde 14’lük bir artışla yüzde 54’lere ulaştı.
 
Katılımcılar 10 yıl önce saldırıların “deneme – 
yanılma” yoluyla yapıldığını ifade ederken, bugün 
yüzde 90’ı uygulama katmanı saldırılarına maruz 
kaldığını belirtti. Kurbanların üçte biri DDoS 
saldırıları sonucunda güvenlik duvarı ve IPS 
cihazlarının devre dışı kaldığını rapor ederken, 
buna karşın nitelikli güvenlik çözümlerinden 
yararlanılması gerektiği ortaya çıktı.
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Siber güvenlikte büyük işbirliği
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) siber güvenlik alanında birlikte çalışmalar yürütmek, birikim ve tecrübelerini 
bir araya getirerek güçbirliği oluşturmak amacıyla 7 Ocak 2015’te işbirliği protokolü 
imzaladı. Türkiye’deki sanayi akademi işbirliğine örnek teşkil edecek bu müşterek 
çalışmanın, ülkemize yüksek teknoloji geliştirilmesi konusunda önemli katma değerler 
yaratması bekleniyor.
 

Bugünün dünyasında siber alemdeki güvenliğin kritik hale gelmeye başladığını söyleyen STM 
Genel Müdürü Davut Yılmaz, yeni dünyada devletlerin ve bireyin güvenliği ile ilgili ortaya çıkan 
problemlere yeni çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle akıllı cihazlar ve internet 
kullanımının yaygınlaştığı bu dönemde siber güvenlik alanında etki oluşturmak istiyorsak, 
bilimsel çalışmalara ağırlık vermemiz  gerektiğini ifade eden Yılmaz,  “Siber güvenlik alanı, 
ürün ve sistemler yönünden çok geniş bir yelpazeyi içermektedir. Milli ürün ve çözümlerin 

geliştirilmesinde ve üretilmesinde 
milli üreticiler, üniversitelerimiz 
ve Ar-Ge kurumları ile iş birliği 
zorunludur” diye konuştu.

STM, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 
ve Eylem Planı’nda belirlenen görev 
ve sorumluluklar doğrultusunda, 
geliştirdiği “Bütünleşik Siber 
Güvenlik” kavramı çerçevesinde 
proje ve faaliyetlerini sürdürüyor. 
NATO nezdinde yapılan tatbikat ve 
çalıştaylarda da görev alan STM, 
siber güvenlik alanında Türkiye’nin 
çözüm sağlayan lider kuruluşları 
arasında yer alıyor. Milli ekosistem 
oluşturulmasına öncülük ediyor ve 
en önemlisi ulusal siber güvenlik 
temel ihtiyaçlarının milli olarak 
geliştirilmesini hedefliyor. Askeri 
Ağlarda Bilgi Güvenliği Simülasyonu 
Projesi’nde görev alan STM, aynı 
zamanda Avrupa Birliği’nde Siber 
Güvenlik politikalarını belirleyen 
EuropeanOrganizationfor Security 
(EOS)’deki CYSPA (EuropeanCyber 
Security ProtectionAlliance) 
Projesi’nde tek Türk kurumu olarak 
yer alıyor.

Türkiye’nin ilk siber güvenlik merkezi kuruldu
 
Türkiye’nin ilk siber güvenlik merkezi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik ve Savunma 
Ar-Ge Merkezi adıyla açıldı.

Siber güvenlik firması Comodo’nun desteği ile kurulan siber güvenlik merkezi, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Davut Kavranoğlu’nun da katılımıyla açıldı.

Devletlerin güvenliğiyle ilgili problemlere yeni çözümler üretilmesi gerektiğini dile getiren 
Karvanoğlu, bu güvenliğin satın alınamayacağının altını çizdi. ODTÜ bünyesindeki Siber Güvenlik 
ve Savunma Ar-Ge Merkezi’nin Türkiye’nin siber güvenliği için iyi bir başlangıç olduğunu 
söyleyen Kavranoğlu, hükümetin Ar-Ge konusunda son 10 yılda ölçüsüz kaynak ayırdığına fakat 
destekleyebilecekleri kaliteli projeler bulmakta güçlük çektiklerine değindi.

Siber güvenlik firması Comodo’nun CEO’su Melih Abdülhayoğlu da siber güvenlik konusunda 
ODTÜ, hükümet ve mühendislerin birlikte çalışması gerektiğini belirterek, Türkiye’deki 
mühendislerin kaliteli olduğunu ancak mühendislik fiyatlarının yüksek olduğunu ve uzmanlık 
olmadığını ifade etti. Uluslararası şirketlerin Türkiye’ye ucuz olmaması ve uzmanlık 
bulunmaması nedeniyle gelmediğini belirten Abdülhayoğlu, Türkiye’de uzman yetiştirilmesi 
gerektiğini ifade etti.
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Siber Güvenlik 
Araştırma Merkezi 

(SİGÜM) Kadir Has 
Üniversitesi’nde 
kurulan yeni bir 
merkezle siber 

güvenlik, özel bir 
araştırma ve eğitim 
alanına dönüşecek.

U
luslararası Bilgi Sistemleri Derneği (ISSA) Türkiye Başkanlığı ve Kadir Has Üniversitesi 
işbirliğiyle kurulacak Siber Güvenlik Araştırma Merkezi (SİGÜM) çerçevesinde 
Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı da başlatılacak. Kadir Has Üniversitesi 
Siber Güvenlik Araştırma Merkezi kurulması için ilk adım, Ocak 2014’te Kadir Has 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ile ISSA Türkiye Başkanı Batuhan 
Tosun’un katıldığı imza töreninde atıldı.

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde açılacak olan Siber Güvenlik Araştırma Merkezi özellikle 
enformasyon ve haberleşme teknolojileri (ICT) alanında, haberleşme, veri iletimi, kumanda 
ve kontrol amacıyla kullanılan cihazların kötü amaçlı iç ve dış (siber) saldırılarla karşı karşıya 
gelmesiyle gerçekleşen suçları inceleyecek. 21. Yüzyılın en önemli farklılığını oluşturan ICT ve 
teknolojiyi besleyen bilgi döngüsü, korunmadığı ve değiştirilme-çalınma gibi tehditlere karşı 
geliştirilen savunma yöntemlerinin inceleneceği merkezde; siber güvenlik konularında toplumda 
farkındalığın arttırılması amaçlanıyor. 

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın, siber güvenlik alanında; ileri araştırma-
geliştirme çalışmaları yapacak ve üst düzey uzmanların yetişmesine katkı sağlayacak olan 
SİGÜM’ün, standart geliştirme ve yol haritası çıkartma konularında da diğer ülkelerin ilgili 
kurumlarının başvuru kaynaklarından biri haline geleceğine inandığını vurguladı. 

ISSA Türkiye Başkanı Batuhan Tosun da üniversite çatısı altında tamamen uygulamaya yönelik 
hızla işleyecek bir yapının açılışı için yaklaşık 1.5 yıldır çalıştıklarını belirtti. Siber güvenlik 
ve bilgi güvenliğiyle ilgili ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde benzer kurumların olduğunu 
hatırlatan Tosun, siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan uzmanların üniversite ve özel sektör 
işbirliği içinde SİGÜM’de yetiştirileceğini belirtti.
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