
A B D  i l e  Ç i n , 
“siber güvenlikte ortak anlayış” 
için işbirliği yapacak

“Siber güvenlik”te ortak anlayış için işbirliğine giden iki 
ülke, siber alanındaki etik kurallar konusunda çalışma kararı 
aldı. ABD Başkanı Obama da, siber casusluk kaygılarını Çinli 
yetkililere iletti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Başkenti Washington’da iki 
gün süren yıllık ABD-Çin Stratejik ve Ekonomik Diyalog toplantısı 
25 Haziran 2015’te sona erdi. Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine 
göre, Çin Devlet Müşaviri Yang Jiechi, toplantının kapanış 

konuşmasında, Pekin’in Washington ile işbirliğine hazır olduğunu belirten 
Yang, ABD’ye iki ülke arasındaki siber ilişkilerin geliştirilmesi için Çin 
ile çalışma ama aynı zamanda “gerçeklere saygı gösterme” çağrısında 
bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry de toplantının ardından düzenlenen basın 
toplantısında, Yang’ın sözlerine dair soru üzerine, siber saldırıların 
güvenlik endişelerini artırdığını ve Amerikan şirketlerine zarar verdiğini 
dile getirerek, “ABD ile Çin’in siber alanda ‘uygun devlet tavırları’ 
hakkında ortak bir anlayış geliştirmek ve bunları hayata geçirmek için 
birlikte çalışması gerektiğine güçlü biçimde inanıyoruz” dedi.
Kerry, ABD ile Çin’in siber alanındaki etik kurallar noktasında çalışmada 
mutabık olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz haftalarda, ABD’de federal kurumların yanı sıra istihbarat 
ve askeri alanlardaki personelin bazı hassas bilgilerinin çalındığı 
belirtilmişti. Amerikan yönetimi, soruşturma devam ettiği için bu siber 
saldırının sorumluları noktasında henüz resmi bir açıklama yapmazken 
ABD medyasında çıkan haberlerde saldırının Çin veya Çinli bilgisayar 
korsanları tarafından yapıldığı iddia edilmişti.

ABD, geçen yıl da beş Çin askeri personelini siber casusluk faaliyetiyle 
çeşitli Amerikan firmalarından stratejik bilgi çalmakla suçlamıştı.
Bu arada, ABD Başkanı Barack Obama, ABD-Çin Stratejik Ekonomik 
Diyalog Toplantısı için başkent Washington’da bulunun Çinli 
yetkililere Pekin yönetiminin siber casusluk ve Güney Çin Denizi’ndeki 
eylemlerinden duydukları kaygıyı iletti.

Beyaz Saray’ın yazılı açıklamasında, Obama’nın, Çin başbakan 
yardımcıları Lui Yandong ile Wang Yang ve Devlet Müşaviri Yang Jiechi 
ile bir görüşme yaptığı bildirildi. Görüşmede birçok konunun ele alındığı 
belirten açıklamaya göre, Obama, her yıl düzenlenen stratejik ekonomik 
diyalog toplantılarının bölgesel ve küresel konularda iki ülke arasındaki 
işbirliğini artırma imkânı sunduğu gibi farklılıkların da azalmasını 
sağladığını kaydetti.

ABD Başkanı Obama, Çin’in siber ve Güney Çin Denizi’ndeki 
eylemlerinden dolayı ABD’nin kaygılarını muhataplarına iletirken, 
Pekin yönetiminin tansiyonu düşürmeye yönelik somut adımlar atması 
çağrısında bulundu.

http://www.bilisimdergisi.org/s178
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