
Uluslararası Bilgi Güvenliği 
ve Kriptoloji Konferansı, 
8 .  k e z  d ü z e n l e n d i

BGD’nin düzenlediği konferans, 30-31 Ekim 2015 tarihlerinde 
ODTÜ’de gerçekleştirildi. Konferansta, “Kritik Altyapılarda 

Siber Güvenlik” ve “Siber Güvenlikte Yerli Çözümler” başlıklı panellerin yanı 
sıra akademik bildiriler ve çeşitli eğitimler verildi.

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) tarafından Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “8. 
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey2015)”, 30-31 Ekim 
2015 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Ana teması 
“Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar” olarak belirlenen konferansta, “ Kritik 
Altyapılarda Siber Güvenlik”, “Siber Güvenlikte Yerli Çözümler” başlıklı 
panellerde, çağrılı konuşmacılar ve akademik bildirilerin sunulduğu 
oturumlarda bilgi güvenliği irdelendi. Enerji, sağlık, haberleşme gibi kritik 
altyapılarda siber güvenlik başlıklı eğitimlerin verildiği konferansa, konuya 
ilgi duyan herkes ücretsiz olarak katılabildi.

BGD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay’ın açılış konuşması 
ile başlayan konferansta ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Gazi 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Alkan ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da açılışta siber güvenlik 
konularında görüşlerini aktardılar. 

BGD’nin düzenlediği konferans, 30-31 Ekim 
2015 tarihlerinde ODTÜ’de gerçekleştirildi. 

Konferansta, “Kritik Altyapılarda Siber 
Güvenlik” ve “Siber Güvenlikte Yerli 

Çözümler” başlıklı panellerin yanı sıra 
akademik bildiriler ve çeşitli eğitimler verildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Binali 
Yıldırım da video konferans ile katıldı.
Siber güvenlik, milli güvenliğin en önemli olgusu 
BGD Yönetim Kurulu Başkanı Atalay, 80’li yıllarda virüsler 
şeklinde ortaya çıkan siber güvenlik olgusunun bugün milli 
güvenliğin en önemli unsuru haline geldiğine dikkat çekti. 
Siber saldırılara ilişkin bilgi veren Atalay, “Dün 28 milyon 
290 bin 979 siber saldırı yapıldı. Mobil cep telefonlarına 
yönelik tespit edilen kötücül yazılım sayısı 20 milyona 
ulaştı. Tehditlerin, tehlikelerin çok olduğu bir ortamda 
yaşıyoruz” dedi.
Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım 
ise, bakanlığı döneminde siber güvenlik konusunda 
farkındalık oluşturmak adına önemli çalışmalar yaptıklarını 
anlattı. Yıldırım, siber güvenliğin kişi, kurum ve ülkelerin 
korkulu rüyası haline geldiğini söyledi. 

Çağrılı konuşmacıların ilki, siber güvenlik ve kriptoloji 
alanında dünyanın önde gelen isimlerinden Dr. Taher 
Elgamal, ikincisi de TUBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı 
Dr. Lami Kaya oldu. Davetli konuşmacılar, konuyla ilgili 
bilgi ve tecrübeleri ile öngörülerini katılımcılara aktardılar.
Siber suçların, dünya ekonomisine zararının 400 milyar 
dolardan fazla olduğu belirtiliyor. Bu saldırılar ekonomik 
zararlarının yanı sıra ülkelerin kaynaklarını kullanmasını 
engelleyerek de ciddi milli güvenlik zafiyetlerine neden 
oluyor.
ISC Turkey 2015 Konferansı, bilgi güvenliği ve 
kriptoloji kavramlarının; toplumun bireyleri tarafından 
özümsenmesine yardımcı olmak, ülkemizde bu alanda 
bilimsel bilgi birikiminin arttırılmasına katkılar sağlamak, 
kurumlar ve sektör arasındaki işbirliğini arttırmak 
amaçlarını taşıyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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