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Kamuda	  Siber	  Güvenliğin	  Sağlanması	  Noktasında	  Yerli	  Üretim	  Önemli	  
midir?	  

	  
Sanırım	  herkes	  özellikle	  güvenlik	  alanında	  yerli	  üretime	  önem	  verilmesi	  
gerektiğinde	  	  mutabıktır	  burada,	  fakat	  sadece	  üretmek	  yetmiyor	  bunun	  aynı	  
zamanda	  sürdürülebilir	  olması	  da	  gerekiyor.	  Sürdürülebilir	  olması	  içinde	  
yatırımın	  geri	  dönüşünü	  sağlamak	  önemli.	  Üretilen	  ürünleri	  uluslararası	  
pazarlarda	  satabilmek	  gerekiyor.	  Örneğin	  Avrupa	  Birliği	  destek	  
projelerinde	  	  destek	  alacak	  ürünlere	  bu	  ürünün	  ne	  şekilde	  satış	  pazarlamasının	  
yapılacağı	  da	  soruluyor.	  Yani	  AB	  desteklerinde	  yatırımın	  geri	  dönüşü	  olacak	  mı	  
bunu	  anlamaya	  çalışıyorlar.	  Burada	  uluslararası	  şirket	  networkleri	  oluşturmak	  
satış	  yapabilme	  açısından	  önemli	  bir	  faktör.	  Bizde	  şirket	  işbirliktelikleri	  kültürü	  
gelişmemiş	  olduğundan	  burada	  biraz	  zayıfız	  fakat	  uluslararası	  işbirliktelikleri	  bu	  
anlamda	  oldukça	  faydalı	  olacaktır.	  	  
	  
Yerli	  üretim	  dış'a	  bağımlılığı	  ve	  maliyetleri	  azaltma	  açılarından	  da	  önem	  arz	  
ediyor.	  Bir	  güvenlik	  yazılımının	  satın	  alınması	  belki	  düşük	  maliyetli	  olabilir	  fakat	  
özellikle	  savunma	  sanayiinde	  büyük	  satınalmalar	  açısından	  bakıldığında	  
maliyetleri	  düşürmek	  önemli	  olacaktır.	  	  
Diğer	  önemli	  bir	  nokta	  da	  üretilen	  ürünlerin	  tekrar	  kullanılabilir	  olması.	  Özellikle	  
güvenlikle	  ilgili	  yazılan	  kodlar	  farklı	  projelerde	  de	  kullanılabilir	  ve	  her	  seferinde	  
tekrar	  tekrar	  aynı	  işi	  yapan	  kodlar	  ve	  ürünler	  geliştirilmemiş	  olur.	  	  Örnek	  olarak	  
Duqu	  zararlı	  yazılımı	  üzerinde	  yapılan	  incelemede	  kodlarının	  	  Objective	  C	  dilinde	  
yazıldığı	  ve	  muhtemelen	  daha	  önce	  yazılmış	  farklı	  bir	  projenin	  framework	  ü	  ve	  
kodlarından	  faydalanıldığı	  ifade	  edilmiştir.	  	  
Diğer	  bir	  konu	  da	  yerli	  üretimde	  Open	  source	  projelerden	  faydalanma	  konusu.	  
Yerli	  üretimde	  Open	  source	  projelerden	  faydalanılması	  ve	  özellikle	  open	  source	  
projelerin	  geliştirilmesi	  gerekiyor.	  Burada	  open	  source	  projelerden	  sadece	  
faydalanan	  değil	  ,	  bunları	  başlatan	  da	  olmalıyız.	  Open	  source	  kullanımı	  
ile	  	  örneğin	  5	  kişi	  ile	  başlayan	  bir	  proje	  	  kısa	  sürede	  100	  kişilik	  bir	  ekibe	  
dönüşebiliyor	  ve	  geliştirme	  süresi	  oldukça	  kısalabiliyor.	  	  
	  
Kamuda	  en	  büyük	  Siber	  tehdit	  nedir	  ?	  	  
	  
Yönetimin	  desteğinin	  olmaması	  ,	  Yönetim	  Sistemlerinde	  olduğu	  gibi	  burada	  da	  
en	  büyük	  tehdit	  olarak	  gözükmektedir.	  Yönetim	  desteğinden	  kasıt	  
gerekli	  	  personel	  temini,	  gerekli	  kaynakların	  ayrılması	  ve	  onay	  mekanizmalarının	  
çalıştırılmasıdır.	  	  Bunlar	  olmadığı	  zaman	  yapılacak	  teknik	  çalışmalarında	  fazla	  
bir	  anlamı	  kalmayacaktır.	  	  Diğer	  bir	  tehdit	  	  Siber	  saldırılarla	  ilgili	  kurumlar	  
arasında	  koordinasyon	  olmaması.	  Siber	  saldırıların	  engellenmesinde	  
koordinasyonun	  çok	  önemli	  olduğunu	  görüyoruz.	  Burada	  kamu	  da	  koordinasyon	  
geleneksel	  	  şekilde	  değil	  fakat	  özel	  kanallar	  kurularak	  sağlanmalıdır.	  
Koordinasyon	  konusunda	  hem	  BTK	  nın	  hem	  de	  Tübitak	  ın	  çalışmaları	  var.	  Özel	  
likle	  Siber	  tatbikatlar	  bu	  açıdan	  faydalı	  olmaktadır.	  	  	  
	  



Bilgi	  Güvenliği	  ve	  Siber	  güvenlikte	  önemli	  bir	  kavram	  da	  İş	  Sürekliliği	  ve	  bunun	  
sağlanması.	  Siber	  güvenlikte	  İş	  Sürekliliği	  deyince	  akla	  BOME	  ler	  geliyor.	  Burada	  
Siber	  güvenlik	  olaylarına	  karşı	  yapılacak	  çalışmalar,	  	  tanımlanmış	  ve	  belli	  
prosedürlere	  bağlı	  olmalı.	  Kamu	  kurumlarında	  BOME	  lerin	  kurulması	  konusunda	  
da	  bazı	  çalışmalar	  devam	  etmektedir.	  Tşkler.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Ümit	  ÖZDEMİR	  Görüşleri	  

Kamuda	  Siber	  Güvenliğin	  Sağlanması	  Noktasında	  Yerli	  Üretim	  Önemli	  
midir?	  

Dost,	  düşman	  ülke	  tanımları	  yoktur.	  Ülkelerin	  çıkarlarına	  göre	  dostluklar	  kurulur	  
ve	  bozulur.	  Almanya	  ve	  Fransa,	  maden	  işletmeleri	  için	  savaşırken	  ortak	  işletme	  
konusunda	  adım	  atarak	  bugünkü	  Avrupa	  Birliği’nin	  temellerini	  atmışlardır.	  Bu	  
noktada	  yerli	  üretimin	  olup	  olmamasını	  bile	  tartışmak	  gereksiz.	  Ancak;	  yerli	  
üretimin	  sürdürülebilir	  olması	  için	  ticari	  olmasında	  fayda	  görüyorum.	  Bu	  konuda	  
başta	  Bakanlığımız	  olmak	  üzere	  çeşitli	  kamu	  kurumlarının	  destekleri	  mevcut.	  
Ayrıca;	  kamu	  kurumlarında	  kullanılmakta	  olan	  donanımların	  ve/veya	  
yazılımların	  tüm	  özellikleri	  kullanılmaktadır.	  İhtiyaçlara	  göre	  yeni	  donanımların	  
ve/veya	  yazılımların	  tasarlanması	  çok	  da	  zor	  bir	  iş	  değildir.	  	  	  	  	  

	  
	  
Kamuda	  Siber	  Güvenliğin	  Yeterli	  Derecede	  Olmamasının	  Temel	  Nedenleri	  
Sizce	  nelerdir?	  

Başta	  yöneticilerimizde	  olmak	  üzere	  tüm	  kamuda	  yeterli	  bir	  bilinç	  düzeyinin	  
olmaması.	  Bu	  konuda	  kamu	  da	  çalışan	  personel	  eksikliği,	  200-‐300	  kişilik	  
kurumlarda	  4-‐5	  kişilik	  bilgi	  işlem	  ekibi,	  birden	  fazla	  işle	  ilgileniyor.	  Hal	  böyle	  
olunca	  donanımların	  veya	  yazılımların	  şifreleri	  varsayılan	  olarak	  kalıyor.	  Bu	  
konuda	  ki	  standart	  eksikliğini	  de	  yabana	  atamayız.	  Geçmiş	  tecrübelere	  
dayanılarak	  oluşturulmuş	  standartlarımız	  yok.	  Ümit	  ederim	  ki;	  Siber	  Güvenlik	  
Kurulu	  ve	  TSE	  işbirliğinde	  bu	  alanda	  dünyaya	  örnek	  olacak	  standartlarımızın	  
çalışmaları	  yapılacaktır.	  Uluslar	  arası	  standartlardan	  ISO/IEC	  27001	  
standardının	  da	  kamu	  kurumlarında	  uygulanmasının	  zorunlu	  hale	  getirilmesi	  
gerekir.	  

	  
	  
Kamuda	  Bilgi	  Güvenliği	  Çalışanlarının	  bir	  merkez	  tarafından	  sertifikalandırılması	  
konusundaki	  düşünceleriniz(Tubitak	  veya	  benzeri	  bir	  kurumun	  çıkartacağı	  bilgi	  
güvenliği	  sertifikaları	  ile	  işe	  alımların	  yapılması	  vs)	  

Bilgi	  güvenliği	  çalışanlarının	  bir	  merkez	  tarafından	  sertifikalandırılması	  doğru	  
ama	  eksik	  bir	  adım	  olur.	  Başta	  Bilgi	  İşlem	  personelleri	  olmak	  üzere	  kritik	  
konumlardaki	  her	  personel	  bu	  konuda	  bilinçlendirilmeli	  ve	  güvenlik	  sistemler	  
tasarlandıktan	  sonra	  değil,	  tasarlanmadan	  önce	  vazgeçilmez	  bir	  parça	  olarak	  
düşünülmelidir.	  Örneğin;	  yazılımda	  çalışan	  bir	  personelin	  zamanında	  
düşünmediği	  güvenlik	  önlemleri	  sonrasında	  kurum	  için	  çok	  daha	  maliyetli	  
olmakta.	  Hatta	  ve	  hatta	  maliyet	  ile	  ölçülemeyecek	  büyük	  kayıplara	  da	  neden	  
olmaktadır.	  	  

	  
	  
Sizce	  Kamu	  kurumlarının	  karşı	  karşıya	  kaldığı	  en	  ciddi	  siber	  tehdit	  nedir?	  



(yoneticilerin	  bilinç	  eksikliği,	  tamamı	  dışa	  bağımlı	  guvenlik	  anlayışı,	  vs	  vs	  
gelebilir)	  
	  
Ülke	  içinde	  ve	  dışında	  dışa	  aşırı	  bağımlılık,	  personel	  eksikliği,	  bilgi	  güvenliği	  ile	  
bilişim	  güvenliğinin	  ayrılamaması	  gibi	  bir	  çok	  konuyu	  sıralayabiliriz.	  Ancak,	  
bunların	  temel	  nedeninin	  bilinç	  eksikliği	  olduğunu	  düşünüyorum.	  Güvenlik	  söz	  
konusu	  olduğunda	  insanlar	  ancak,	  başlarına	  bir	  iş	  geldiğinde	  yatırım	  yapıyor	  
veya	  güvenliğin	  kıymetini	  anlıyor.	  Son	  yıllarda	  yapılan	  saldırılar	  olmasa	  belki	  de	  
konu	  bu	  kadar	  ilgi	  çekmeyecekti.	  


