
ODTÜ Enformatik Enstitüsü Başkanı 

Prof. Dr. Baykal: Farkındalık 
yaratma ve siber güvenlik 
alanında boşluğu doldurmayı 
planlıyoruz

ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nde Siber Güvenlik Anabilim 
Dalı kuruldu. Türkiye’de siber suçlarla mücadelede yetişmiş 
eleman ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Baykal, 
Enformatik Enstitüsü’ndeki Siber Güvenlik ve Savunma 
Araştırma Laboratuarı ile Siber Güvenlik Bölümü’nün bu ihtiyacın 
karşılanmasına yönelik birlikte çalışacaklarına işaret etti.

Fatma Ağaç

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde Siber Güvenlik 
Anabilim Dalı kuruldu. Bölüm, 2015-2016 eğitim öğretim yılına “Siber Güvenlik” yüksek lisans 
programı ile merhaba diyecek. Program kapsamında yürütülecek araştırma ve tezlerin, 
Siber Güvenlik ve Savunma Araştırma Laboratuarı’nın (CyDeS) hedefleri ile paralel olması 
planlanıyor. 
ODTÜ Enformatik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nazife Baykal, ülkemizde siber güvenlik 
konusunda farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çizdi. Baykal, bilginin değerli hale 
gelmesiyle beraber, ülkeler arasındaki istihbarat bilgilerini koruma aşamasında da siber 
güvenlik alanın ön plana çıktığını vurguladı. Ülkelerin artık kendi siber ordularını kurduklarına 
değinen Baykal, “Dünyada savaşlar artık siber ortamlarda meydana geliyor. Finansal ve askeri 
alandaki kritik veri güvenliğinin sağlanması noktasında siber güvenlik alanının önemi daha iyi 
anlaşılabilir” diye konuştu.   
Siber güvenlik alanına ilginin hem dünya hem de Türkiye’de artmaya devam ettiğine dikkati 
çeken Baykal, “Fakat ülkemiz henüz istenilen seviyeye gelebilmiş durumda değil. Tüm bu 
önlemlerin belirlenmesi, uygulanması ve koordinasyonu noktasında öncelikli olarak siber 
tehditler konusunda farkındalığın artırılması gerekiyor” dedi. 
Aynı zamanda konuya ilişkin yasal altyapının hazırlanmasının da önemli olduğunun üzerinde 
duran Baykal, yapılması gereken başka bir çalışmanın da finansal sistemleri hedef alan 
saldırılara karşı kamu ve özel sektör işbirliğinin ve bilgi paylaşımının sağlanması olduğunu 
söyledi. 
Siber güvenlik alanında sanayi-üniversite işbirliğinin çok önemli olduğunu belirten Baykal, 
bilgi güvenliği konusunda çok önemli bir bilgi birikimine ve deneyime sahip ODTÜ Enformatik 
Enstitüsü’nün siber güvenlik alanındaki çalışmalarını bilgi güvenliği ve güvenlik sertifikasyonu 
alanında dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Comodo Group Inc. ile birlikte 
yürüttüğünü anlattı.    
Türkiye’de 2013 yılında Siber Savunma Komutanlığı’nın kurulduğunu anımsatan Baykal, siber 
kriz durumunda ülkenin gerekli eylem planına mutlaka sahip olmasının kaçınılmaz olduğu 
vurgusunu yaptı. Prof. Dr. Baykal, “Eylem planlarının oluşturulması ve kritik altyapıların 
korunmasının önemini belirtmek isteriz. Ayrıca İngiltere’nin siber güvenlik stratejisinde yer 
aldığı gibi kanuni altyapının hazırlanmasına yönelik çalışmalar ve yine Almanya’nın siber 
güvenlik stratejisinde yer alan siber suçlarla mücadele kapsamında yetişmiş insan ihtiyacını 
karşılamak da ülkemizin siber güvenlik stratejisinde amaçlanmalı” saptamasında bulundu. 
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-Siber güvenliğin anlam ve önemi nedir? Hangi 
nedenler, ülkeleri siber güvenlik konusuna 
eğilmeye ve onları siber tehdide karşı önlemler 
almaya sevk ediyor?

-Teknolojideki önemli gelişmeler ile beraber 
artık hayatımızın neredeyse her anında interneti 
kullanıyoruz. E-postalardan sosyal ağlara kadar 
çevremizle bağlantı kurmamızı sağlayan ve günlük 
yaşamımızın bir parçası haline gelen bu iletişim 
ağı, gizlilik ve güvenlik kaygılarını da beraberinde 
getiriyor. İşte bu kaygıları gidermek amacıyla 
kullanılan altyapı, uygulamalar ve teknolojiler 
bütününü siber güvenlik olarak nitelendirebiliriz. 
Siber güvenliğin temel hedefleri siber evrende 
erişilebilirlik, bütünlük ve gizliliktir. 

Bilginin bu derece değerli hale gelmesiyle 
beraber, ülkeler arasında istihbari bilgileri 
koruma aşamasında da siber güvenlik alanı ön 
plana çıkıyor. Ülkeler artık kendi siber ordularını 
kuruyor. Bir başka deyişle, dünyada savaşlar artık 
siber ortamlarda meydana geliyor. 

İran’daki nükleer tesisleri hedef alan Stuxnet, 2007 
yılında Rusya ve Estonya arasında yaşanan siyasi 
gerilimin ardından gelen siber saldırılar ve ABD 
ile Çin arasında yaşanan yoğun siber saldırılar; 
ülkelerin siber güvenlik konularına neden önem 
vermeleri gerektiğini bize gösteriyor. Tüm bu 
gidişat ışığında finansal ve askeri alandaki kritik ve 
istihbari veri güvenliğinin sağlanması noktasında 
siber güvenlik alanının önemi daha iyi anlaşılabilir.

-Siber güvenlikle ilgili alınacak önlemleri 
belirlemek ve bunların uygulanması ve 
koordinasyonunu sağlamak amacıyla ne gibi 
çalışmalar yapılabilir?

-Ağ tarama, web uygulama atakları, hizmet dışı 
bırakma (D.O.S.), sosyal mühendislik (phishing), 
yerine geçme (masquerading), kriptografik 
saldırılar ve daha nicesi ile geniş bir yelpazeyi 
oluşturan siber saldırılar, siber güvenlik 
noktasındaki önlemlerin ne kadar kompleks bir 
yapı göstermesi gerektiğini gözler önüne seriyor.

Siber güvenlik alanına ilgi hem dünyada hem de 
Türkiye’de artmaya devam ediyor. Fakat ülkemiz 
henüz istenilen seviyeye gelebilmiş durumda değil. 
Tüm bu önlemlerin belirlenmesi, uygulanması ve 
koordinasyonu noktasında öncelikli olarak siber 
tehditler konusunda farkındalığın artırılması 
gerekiyor. Aynı zamanda kanuni altyapının 
hazırlanması da önemli bir konu olarak karşımızda 
duruyor. Yapılması gereken başka bir çalışma 
da finansal sistemleri hedef alan saldırılara 
karşı kamu ve özel sektör işbirliğini ve bilgi 
paylaşımının ilerletilmesi olabilir. Her yıl, özellikle 
ABD’de finansal sistemlere dönük saldırılar 
sebebiyle özel sektörde milyonlarca dolarlık 
kayıplar yaşanıyor. Bu noktada kurumlar arası 
işbirliği, bilgi alışverişi ve erken uyarı sistemleri 
ile kritik altyapı güvenliğine de önemli katkılar 
sağlanabilir. Siber güvenliğin önemli bir ayağını 
teşkil eden bu çalışmalar sayesinde kamu ve özel 
ağların güvenliği noktasında önemli ilerlemeler 
katedilebilir.

-Siber güvenlik alanında birlikte çalışmalar 
yürütmek, birikim ve tecrübeleri bir araya 
getirerek güç birliği oluşturmak için önerileriniz 
neler?

-Siber güvenlik alanında sanayi-üniversite 
işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu 
işbirliği sayesinde akademik alanda onaylanan 
bilimsel çalışmalar vakit kaybetmeden uygulama 
alanı bulabilecektir. Üniversitenin zengin 
akademik deneyim ve bilgi birikimini, endüstrinin 
saha deneyimiyle birleştirerek karşılıklı bilgi 
alışverişinin gerçekleştirilebilmesi sayesinde 
siber güvenlik alanında önemli ilerlemeler 
sağlanacaktır. Endüstri ve üniversite arasında 

işbirliği ve sonrasında bilgi akışı sağlanabilirse; 
bu kapsamda patentler, proje ortaklıkları, 
araştırmalar yürütmek, etkinlikler düzenlemek, 
farkındalık yaratmak ve siber güvenlik alanında 
boşlukları doldurmak mümkün olacaktır.

- Güvenli bir siber alan oluşturulması, siber 
dünyada meydana gelen güvenlik ihlallerinin 
ortadan kaldırılması, engellenmesi ve 
düzeltilmesi noktasında ODTÜ Enformatik 
Enstitüsü ne gibi çalışmalar yapıyor?

-Bilgi güvenliği konusunda çok önemli bir bilgi 
birikimine ve deneyime sahip ODTÜ Enformatik 
Enstitüsü, siber güvenlik alanındaki çalışmalarına 
bilgi güvenliği ve güvenlik sertifikasyonu alanında 
dünyanın önde gelen firmalarından biri olan 
Comodo Group Inc. işbirliği ile Siber Güvenlik ve 
Savunma Araştırma Laboratuarı’nı (CyDeS) 15 
Nisan 2014 tarihinde kurarak başladı.
 
Üniversite-sanayi işbirliğinin en çarpıcı, dinamik 
ve güncel örneklerinden biri olan CyDeS’in 
çalışmaları 

•	 Ulusal ve uluslararası AR-GE çalışmaları 
yapmak,

•	 Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları 
yapmak,

•	 Zararlı yazılım analizi yapmak,
•	 Ulusal ve uluslararası toplantı, çalıştay ve 

konferanslar düzenlemek,
•	 Güncel yayınlar yapmak, 
•	 Endüstri için eğitim/seminerler düzenlemek,
•	 Endüstride farkındalığı arttıracak yönlendirici 

araştırma/anket çalışmaları yapmak,
•	 Siber güvenlik konusunda uluslararası 
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ilişkilerdeki ve uluslararası hukuktaki son 
gelişmeleri takip etmek ve raporlamak,

•	 Bu son gelişmeler hakkında ulusal aktörleri, 
kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek 
şeklinde sıralanabilir.

Ayrıca, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde 
Siber Güvenlik Anabilim Dalı kuruldu ve 2015-
2016 eğitim öğretim yılına “Siber Güvenlik” 
yüksek lisans programı ile merhaba diyecek. Bu 
program kapsamında yürütülecek araştırmaların 
ve tezlerin, Siber Güvenlik ve Savunma Araştırma 
Laboratuarı’nın (CyDeS) hedefleri ile paralel 
olması planlanıyor. Bu sayede, akademik alanda 
onaylanan bilimsel çalışmaların endüstri ile bir 
araya gelmesiyle benzer diğer programlardan 
farklı bir konumda olacak.

Enformatik Enstitüsü olarak CyDeS ve Siber 
Güvenlik Anabilim Dalı, ülkemizin şu aşamada 
önemli eksikliklerinden biri olan nitelikli insan 
yetiştirme noktasında önemli katkılar sunacak. 
Üniversitenin zengin akademik deneyim ve 
bilgi birikimini, endüstrinin saha deneyimiyle 
birleştirerek karşılıklı bilgi alışverişini 
gerçekleştirebildiği bir işbirliği olan CyDeS, 
endüstri ve üniversite arasındaki bu işbirliği 
kapsamında patentler, proje ortaklıkları, 
araştırmalar yürütmeyi, etkinlikler düzenlemeyi, 
farkındalık yaratmayı ve siber güvenlik alanında 
boşluğu doldurmayı planlıyor.

-Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin 
(USOM) Siber Olaylara Müdahale Ekipleri 
(SOME) ile eş güdümlü biçimde, ulusal ve uluslar 
arası siber saldırıları engellemek için birlikte 
çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Organize gerçekleştirilen ve kritik altyapıları 
hedef alan siber saldırılar karşısında dünya 
genelinde genel olarak yaşanan bir koordinasyon 
eksikliği dikkat çekiyor. Son yıllarda özellikle de 
Çin’den gelen ve giderek artan siber saldırılar 
sonrasında ABD, özel ve kamu kuruluşları 
arasındaki bilgi alışverişi ve koordinasyon 
konusunu gündemine almış bulunuyor. Kısacası 
bu koordinasyon eksikliğini azaltmaya yönelik 
dünyada da çalışmalar yürütülüyor ve bu 
koordinasyon sorununun aşılması noktasında 
USOM ve SOME’ler bu işin Türkiye ayağını 

temsil ediyor. Organize siber saldırılara karşı 
Ulusal Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM), 
kurumsal ve sektörel Siber Olaylara Müdahale 
Ekipleri (SOME) ile ortak çalışarak koordinasyon 
konusunda yaşanan sorunları çözeceğini 
düşünüyoruz. Bu birliktelik sayesinde uluslararası 
kuruluşlar, araştırma merkezleri ve kritik 
altyapılar başta olmak üzere özel sektör arasında 
iletişim ve koordinasyon sağlanabilecektir. Bu 
kurumlar arası işbirliği sayesinde hem kurumların 
bilişim altyapıları güçlendirilebilecek hem de bir 
tür erken uyarı mekanizması hayata geçirilmiş 
olacak. USOM ile sağlanacak koordinasyon, siber 
saldırıların önlenmesi veya zararlarının minimuma 
çekilmesi noktasında 
ülkemizde önemli yol 
katedilmesini sağlayacak. 

-Ülkemizde son 
yıllarda siber güvenlik, 
siber savaş, siber ordu 
kavramları konuşulmaya 
başlandı ve tanımlamalar 
getirilmeye çalışılıyor. 
Yerli güvenlik yazılımları 
ve teknik çözümlerin 
geliştirilmeye başlanması 
konusunda görüş birliğine 
varıldı ve çalışmalar 
hızlandırıldı. Bu amaçla 
da Ulusal Siber Güvenlik 
Stratejisi oluşturuldu. Bu 
bağlamda sizin görüş ve 
önerileriniz nedir?

-Güvenlik algısındaki 
değişimler karşı önlem 
noktasında da hızlı değişiklikler gerektiriyor. 
Bu sebeple artık ülkeler kendi siber güvenlik 
stratejilerini ve buna bağlı olarak eylem planlarını 
hayata geçiriyor. Dijital bağımlılık risklerimiz 
artmaya devam ederken güvenlik algımız da 
değişiyor ve siber alan kabiliyetlerimizin ülke bazlı 
geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu kapsamda 
artık siber alanın 5. savaş alanı olduğu sık sık 
belirtilir oldu ve ülkeler kendi siber ordularını 
kuruyor. 2003 yılında yayınlanan ABD Siber 
Güvenlik Belgesi ile beraber ülkeler siber güvenlik 
stratejilerine giderek daha fazla ağırlık vermeye 
başladı. Bu siber güvenlik stratejileri kritik 

altyapıların korunmasını, siber casusluk ve siber 
suçlarla mücadele noktasında üretilecek yerli 
yazılımlar ile desteklenmesini önemli bir gelişme 
olarak görüyoruz. Bu noktada özellikle Çin önemli 
yol katetmiş durumda.
Diğer yandan siber güvenlik stratejilerimizi 
belirlerken dünyadaki gelişmeleri yakından 
takip etmek ve ülke ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurmak gerekiyor. Örneğin, Çin’den gelen 
siber saldırılar sebebiyle ABD Siber Güvenlik 
Stratejisi’nde finansal sistemlere yönelik siber 
saldırılar başlığı çok önemli bir yere sahiptir. 
Yine İngiltere’de ekonomik çıkar odaklı izlenen 
bir strateji ağır basıyor ve bu kapsamda siber 

suçlarla mücadeleye 
öncelik veriliyor. Diğer 
yandan askeri güvenlik 
eksenli siber önlemler 
de ülkelerin siber 
güvenlik stratejilerinde 
dikkat çekiyor. Türkiye 
de bu kapsamda 2013 
yılında Siber Savunma 
Komutanlığı’nı kurdu. 
Öneri noktasında ise siber 
güvenlik stratejileri, olası 
bir siber kriz durumunda 
gerekli eylem planına 
mutlaka sahip olmalıdır. 
Eylem planlarının 
oluşturulması ve kritik 
altyapıların korunmasının 
önemini belirtmek isteriz. 
Ayrıca İngiltere’nin siber 
güvenlik stratejisinde 
yer aldığı gibi kanuni 
altyapının hazırlanmasına 

yönelik çalışmalar ve yine Almanya’nın siber 
güvenlik stratejisinde yer alan siber suçlarla 
mücadele kapsamında yetişmiş insan ihtiyacını 
karşılamak da ülkemizin siber güvenlik 
stratejisinde amaçlanmalı.

- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
bünyesinde görev yapan Siber Güvenlik 
Kurulu’nun kararı doğrultusunda kamu kurum 
ve kuruluşları, sektör, üniversite ve sivil 
toplum kuruluşları (STK) arasında ortak akıl 
oluşturulması amacıyla İnternet Geliştirme 
Kurulu’nun çatısı altında Siber Güvenlik İnisiyatifi 

oluşturuldu. İnisiyatifin yapacağı çalışmaların 
kapsamı nasıl olmalı ve bu noktada devlete nasıl 
bir destek sağlamalı?

-Siber Güvenlik İnisiyatifi’nin çalışma kapsamı 
kurumlar arasında fikir alışverişi ve işbirliği 
sayesinde ortaya çıkacak olan ortak fikirler 
doğrultusunda belirlenmelidir. Bu sebeple, kamu 
ve özel sektör ve de sivil toplum kuruluşlarının 
görüşleri bu noktada çok önemlidir. Ülkemizde 
gözlemlediğimiz temel eksikliklerden biri olan 
farkındalığın desteklenmesi bu inisiyatifin ana 
çalışma alanlarından biri olmalıdır. Sadece 
insanların değil aynı zamanda kuruluşların da 
siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi 
ve farkındalık yaratılması sağlanmalıdır. Bu 
kapsamda her yıl düzenli olarak raporlar 
yayınlanmalı ve sektörel risk analizleri 
doğrultusunda siber saldırılardan korunma 
tedbirleri oluşturulmaya çalışılmalıdır. 
Bu inisiyatif, USOM gibi kuruluşlara da 
hazırlanacak raporlar ile rehberlik edebilir. 
Güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesi 
noktasında siber güvenlik stratejimizi de 
yönlendirici çalışmalar yaparak devlete destek 
sağlanabilir. Ayrıca bu kurum çatısı altında kurum 
ve kuruluşların ihtiyaçları dikkate alınarak yerli 
teknolojilerin geliştirilmesi sağlanabilir.

-Eklemek istediğiniz konular var mı?

-Siber güvenlik hızla gelişen bir alan ve bu 
noktada Türkiye, son yıllarda eksiklerini kapatmak 
adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. 
Bilişim teknolojisine ayak uydurabilme 
noktasında USOM ve SOME gibi koordinasyon 
merkezlerinin kurulması ve siber güvenlik 
stratejileri geliştirilmesi bu çalışmaların 
önemli ayaklarındandır. Diğer yandan bizim 
gözlemlediğimiz kadarıyla ülkemizde farkındalığın 
artırılması gerekiyor ve siber suçlarla mücadele 
aşamasında yetişmiş eleman ihtiyacımız 
bulunuyor. Bize düşen görev doğrultusunda, 
Enformatik Enstitüsü olarak CyDeS ve Siber 
Güvenlik bölümü ile tüm bu ihtiyaçların 
karşılanmasına yönelik desteklerimizi ve 
çalışmalarımızı sunmaya devam edeceğimizi 
belirtmek isteriz.
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