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ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü

Kriptografi Programı
ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü (UME),  farklı disiplinlerden araştırmacıları  bir araya getirerek 

matematik temelli uygulamalara yönelik disiplinlerarası lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek ve 
uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak  amacıyla 2002 yılında kurulmuştur.

UME, bünyesinde bulunan Aktüerya Bilimleri, Bilimsel Hesaplama, Finansal Matematik ve Kriptografi 
programlarında (tezli-tezsiz) yüksek lisans ve doktora eğitimleri vermektedir. Enstitüde, disiplinlerarası yapıya uygun 
olarak toplam 54 (33 ODTÜ içi, 21 ODTÜ dışı) öğretim üyesi bulunmaktadır. Enstitü öğretim üyeleri tarafından 2004-
2014 yılları arasında Science Citation Index (SCI) indeksli 284 makale yayınlanmıştır. Bu yayınların % 81’i (229) dergi 
makalelerinden, %14’ü (41) hakemli konferans bildirilerinden ve %5’i (14) dergi editörlüklerinden oluşmaktadır. 
Bu makalelere yapılan toplam atıf sayısı 1048 olup, makale başına ortalama atıf 3,9’dur. Aşağıdaki grafik, Web 
of Science’da derlenenen yayınların konulara göre dağılımını, enstitüde yürütülmekte olan araştırmaların hangi 
alanlarda yoğunlaştığını ve enstitünün disiplinerarası yapısını yansıtmaktadır.

Enstitüde toplam 306 öğrenci lisansüstü eğitimini tamamlamış ve çeşitli kurumlarda çalışmalara başlamıştır. 
Mezun öğrencilerin programlara göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Enstitü 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 
toplam 214 öğrenci ile lisansüstü eğitime devam etmektedir.

Tablo 1.  Mezun Öğrencilerin Programlara Göre Dağılımı

EABD Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Toplam

Kriptografi 37 53 29 119

Bilimsel Hesaplama 35 - 13 48
Finanasal Matematik 58 42 8 108

Aktüerya Bilimleri 5 26 - 31
Toplam 135 121 50 306
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Kriptoloji, haberleşmede 
veri güvenliğini sağlayan kriptografik 
algoritmaların tasarımını, güvenilirliğini ve 
kullanıldığı cihazların uygulama testlerini konu 
alan disiplinlerarası bir bilim dalıdır.  İlgili bilim 
dalları Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İstatistik 
ve Fizik’tir. Bunların arasında özellikle 
Matematik bilimi çok önemli bir yere sahiptir. 
Bilginin güvenli ve aslına uygun halde aktarımı 
ve saklanması matematiksel tekniklerin 
kullanılmasıyla gerçekleşir. Kriptografik 
teknikler bilgi güvenliğinde ve özellikle siber 
güvenlikte önemli rol oynamaktadır. Siber 
güvenliğin ana araçlarından olan Kriptografi 
teknikleri ulusal güvenliğin sağlanması 
açısından önemlidir.  Bilgi sistemleri arasında 
bağlantı arttıkça ve bu sistemlere erişim 
küresel boyuta ulaştıkça, olası birçok saldırıya 
karşı bilginin korunması gereksinimi önem 
arz etmektedir. Bu yüzdendir ki Kriptografi’ye 
olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren birçok kuruluş, 
olası saldırılara karşı bilgilerini korumaya 
çalışmaktadır. Bu durum Kriptografi alanında 
uzmanlaşmış insan gücüne duyulan ihtiyacın 
gün geçtikçe arttığını göstermektedir. 

 ODTÜ UME Kriptografi Programı, 
2002-2003 akademik yılı sonbahar 
döneminde öğrenci almaya başlamış, 
şimdiye kadar 90 yüksek lisans ve 29 doktora 
mezunu vermiştir. Program 2014-2015 
akademik yılı itibariyle 25 yüksek lisans, 35 
doktora öğrencisi ve 12 öğretim üyesiyle 
çalışmalarını sürdürmektedir. Uluslararası 
düzeyde gelişmelerin takip edildiği ve en 
son teknolojinin uygulandığı bir merkez 
konumunda olan Kriptografi Programı’nın 
temel amaçları şöyle sıralanabilir:

•	 Kriptografi alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alanda yeni teknikler geliştirmek,

•	 Uygulamacılara, yeni  teknik ve algoritmalar için ihtiyaç duydukları matematiksel araçları tanıtmak ve 
kullanım platformları sağlamak,

•	 Simetrik ve Asimetrik Kriptografi temelli pratik uygulamaların iyileştirilmesine olanak sağlamak,

•	 Teknolojideki en son gelişmelere uygun olarak Kriptografi alanında UME-Sanayi/Kamu kurumları işbirliği 
ile proje ve ürün gerçekleştirmek,

•	 Kriptografi ve bilgi güvenliği alanında uluslararası araştırma merkezleri ile işbirliği geliştirmek ve ortak 
projeler yapmak.

Kriptografi Programında, kriptografinin yapısını ve matematiksel gereksinimlerini konu alan  aşağıdaki temel 
derslerin yanı sıra Siber Güvenlik ve Kriptografik Protokoller gibi Kriptografinin uygulama alanları ile ilgili de  dersler 
bulunmaktadır. Programda, Kriptografi ve Bilgi Güvenliği alanında güncel problemler takip edilerek çözüm odaklı 
eğitim-öğretim yapılmaktadır. 

IAM 501   “Introduction to Cryptography ”

IAM 502   “Stream Ciphers ”

IAM 503   “Applications of Finite Fields”

IAM 504   “Public Key Cryptography”

IAM 511   “Algorithms and Complexity”

IAM 512  “Block Ciphers”

Programda, eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren öğretim üyeleri: 

Sedat Akleylek Bilgisayar Mühendisliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ersan Akyıldız Matematik Bölümü ve UME, ODTÜ
Murat Cenk UME, ODTÜ
Ali Doğanaksoy Matematik Bölümü, ODTÜ
Yurdahan Güler Fizik Bölümü (Emekli),  ODTÜ
Muhiddin Uğuz Matematik Bölümü, ODTÜ
Orhun Kara UEKAE-BİLGEM, TÜBİTAK  
Ferruh Özbudak Matematik Bölümü ve UME, ODTÜ
Mehmet Sabır 

Kiraz

UEKAE-BİLGEM, TÜBİTAK  

Zülfükar Saygı Matematik Bölümü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji  Üniversitesi
Oğuz Yayla Matematik Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Melek Diker Yücel Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, ODTÜ

Kriptografi programında bulunan öğretim üyeleri Ersan Akyıldız ve Ali Doğanaksoy, Türkiye’de 
ilk olarak TÜBİTAK-UEKAE’de başlayan Kriptoloji   çalışmalarına öncülük  yapmış ve UEKAE’nin Kriptoloji 
alt yapısını oluşturma aşamasında önemli rol oynamışlardır.  Daha sonraki yıllarda da TÜBİTAK-MAM/
UEKAE’de  danışmanlıklar yaparak Türkiye’de Bilgi Güvenliği ve Kriptolojinin gelişmesine desteklerini  
sürdürmüşlerdir. Bugün, mezunlarımızın bazıları TÜBİTAK-UEKAE bünyesinde Kriptoloji alanında 
çalışmalara devam etmektedir. 

Enstitü bünyesinde Kamu-Üniversite-
Endüstri işbirliği kapsamında gerçekleştirilen 
Kriptoloji araştırma projeleri, Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) projesi çerçevesinde yapılan 
Kriptoloji Laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.  
Kriptoloji Laboratuvarı 1,200 m2 kullanım alanlı 
5,412 m2’lik arazi üzerine kurulu ve içerisinde 3 
laboratuvar, 1 kütüphane, 1 seminer odası, 2 toplantı 
odası ve yönetim odaları bulunan ve aynı anda 34 kişinin 
çalışabileceği   bir araştırma merkezidir.  Laboratuvar idari 
ve güvenli bölge olmak üzere iki bölüm olarak kurulmuş, 
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tesis güvenlik belgesi alabilecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu laboratuvarda bir çok araştırma faaliyeti yapılmaktadır. 
Programdaki araştırmacıların ve öğrencilerin oluşturdukları  Tasarım, Test ve Analiz Gruplarıyla Akan  Şifre (Stream 
Cipher), Blok Şifre (Block Cipher), Açık Anahtar Kriptografisi (Public Key Cryptography) gibi temel Kriptoloji sistemleri 
üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu konularla ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektörde faaliyet 
gösteren firmalara danışmanlık yapılmakta ve güvenli sistemler geliştirilmektedir. Kriptoloji alanındaki faaliyetlerimiz 
temel olarak  aşağıdaki üç farklı grup tarafından  yürütülmektedir: 

•	 Araştırma Grubu : Bu grup, blok ve akan şifreler, özet fonksiyonları, rasgele sayı üreteçleri ve açık anahtarlı 
algoritmalar konularında araştırma ve geliştirme yapmaktadır.

•	 Test ve Analiz Grubu: Kriptanaliz yöntemlerini araştırmak, değerlendirmek ve bunların geliştirilmesine 
katkıda bulunmak üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

•	 Uygulama Grubu: Bu grup, araştırma ve test gruplarının yaptığı çalışmalar arasında bir köprü kurarak ortaya 
çıkan ürünleri  gerçekleştirmektedir. Ayrıca, simetrik ve asimetrik sistemlerin kısa sürede kriptonalizi için 
uygun yazılım ve donanımlar oluşturulmaktadır. Özellikle kriptosistemlerin yan kanal analizleri üzerine 
yoğun çalışmalar  yapılmaktadır. 

Öğrenciler, bu araştırma gruplarınca yürütülen projelerde  teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulmakta ve aynı 
zamanda lisansüstü araştırmalarını daha etkin yapabilmektedir. Programda yürütülmekte olan BAP ve TÜBİTAK 1001 
projelerinin yanısıra sanayiye yönelik yapılan bazı  projeler de Tablo 2’de verilmiştir. Bu projeler kapsamında  birçok 
alanda özgün yazılımlar, sistemler geliştirilmiştir ve günümüz sanayi uygulamalarında  kullanılmaktadır. Bunlara ek 
olarak kayıtlı elektronik posta gibi sistem tasarımlarında danışmanlık hizmeti verilerek ürün gelişim aşamasında da 
yer alınmıştır. Tablo 2. Kriprografi Program’ının Yürüttüğü Başlıca Projeler

Düzenlenen birçok konferans/çalıştay ile çalışmaların ve projelerin kazandırdığı tecrübeler 
paylaşılmakta, yurtiçi/yurtdışı özel/kamu kurumlarına çeşitli eğitimler verilmektedir. Eğitim verilen 
başlıca kurumlar ASELSAN A.Ş. (2004), Dış İşleri Bakanlığı (2004), Başbakanlık (2005), Pakistan 
Hava Kuvvetleri (2007) ve TURKSAT A.Ş. (2008)’dır.  Kriptografi programı, 2004 yılından bu yana her 
yıl düzenlenen “Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı”nın düzenleme kurulunda yer almaktadır. 
Düzenlenen başlıca konferans ve çalıştaylar şunlardır:

•	 Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı  (ISC), (2007-2014), Türkiye

•	 Abant Kriptografi Günleri, 28 Haziran – 1 Temmuz 2004, Bolu, Türkiye

•	 I. Ulusal Kriptoloji Sempozyumu, 18-20 Kasım 2005, Ankara, Türkiye

•	 II. Ulusal Kriptoloji Sempozyumu, 15-17 Aralık 2006, Ankara, Türkiye

•	 Codes over Rings CIMPA-UNESCO-TÜBITAK Summer School, 2008, Ankara, Turkey

•	 Workshop on the Arithmetic of Finite Fields WAIFI 2010, June 27-June 30, 2010, Istanbul, Turkey

•	 International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM), October 3-6, 2012, 
Ankara, Turkey

•	 UME Mezunlar Günü  “Kriptografi ve Uygulamaları üzerine Çalıştay”, 27 Aralık, 2014, Ankara, Türkiye.

Kriptografi Programından mezun öğrenciler yurtiçi/yurtdışı birçok kamu kurumunda ve özel firmalarda 
çalışmaktadır. Bunlardan bazıları; National Institute of Standards and Technology (NIST)-USA, Tübitak/UEKAE-
BİLGEM, Başbakanlık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Üniversiteler, Aselsan A.Ş., Havelsan 
A.Ş., ULAKBİM, ÖSYM, TÜRKTRUST A.Ş., Oran Teknoloji,  AR-GE faaliyetleri yürüten özel şirketler, yazılım şirketleri, 
Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği şirketleri’dir.

      Ersan Akyıldız,           Murat Cenk,          Ferruh Özbudak,                        Ahmet Sınak

ersan@metu.edu.tr,   mcenk@metu.edu.tr,  ozbudak@metu.edu.tr,    ahmet.sinak@metu.edu.tr  
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