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Bilgi ve iletişim teknolojileri bir yandan 
hayatı kolaylaştırıp, ekonomik gelişime katkı 
sağlarken diğer yandan da siber güvenlik 
başta olmak üzere bir takım yeni sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Gündelik 
hayatımızın giderek siber dünya ile iç içe 
geçmesi siber güvenlik risklerini daha da 
önemli hale getirmektedir. Günümüzde 
siber güvenlik artık bireysel ya da kurumsal 
olmaktan öte, devletler açısından önemli 
bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu 
kapsamda son bir yıl içinde siber güvenlik 
alanında kapasite inşası, siber tehdit 
istihbaratı edinimi, üretimi ve paylaşımı, 
geliştirilen teknolojiler ile tehditlerin hızlı 
ve etkin biçimde tespit edilip engellenmesi 
ve kritik altyapıların korunması konularında 
önemli mesafeler katetmekteyiz. 
Önümüzdeki yıllarda da ulusal siber 
güvenliğin sağlanmasında; kamu, özel sektör, 
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları 
gibi tüm paydaşlarla işbirliği, ulusal siber 
güvenliğin sağlanmasına yönelik imkan ve 
kabiliyetlerin artırılması için kritik unsurlardan 
biri olmaya devam edecektir.
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Siber Güvenlik tüm ülkeyi, ülkenin kurum ve 
kuruluşlarını ve toplumun tüm kesimlerini 
ilgilendiren genel anlamda bir koordinasyon 
içerisinde yürütülmesi gereken bir husustur. 

TBD olarak, ulusal siber güvenlik 
ekosisteminin geliştirilmesi için öncelikle 
yasal çercevesinin oluşturulması, ihtiyaç 
duyulan siber güvenlik teknolojilerinin 
belirlenmesi,  önceliklendirilmesi, Ar-Ge 
teşvik ve destek mekanizmalarının söz 
konusu önceliklendirmeye uygun olarak 
şekillendirilmesi ve siber güvenlik uzmanlığı 
alanında ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli 
insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik 

programların planlanması ve uygulanmasının 
ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiğini 
değerlendiriyoruz. 

Bu etkinlik ile gerek kurumsal gerekse 
bireysel düzeyde siber güvenlik 
farkındalığının artırılmasına, siber 
güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine 
ve güçlendirilmesine, yerli ve özgün siber 
güvenlik teknolojilerinin milli kabiliyetler 
ile geliştirilmesine ve ihtiyaç duyulan 
nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine 
katkı sağlamayı ve karar vericilere iletmek 
üzere siz değerli katılımcılar ile ortak akıl 
oluşturmayı hedefliyoruz.

ETKİNLİK Bilgileri:
Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve 
sonucunda yaşantımızın ayrılmaz bir parçası 
haline gelmesi, özel ve kamu kurumlarımızın 
dijital dönüşümleri, siber tehditlerin hedefli 
ve koordineli bir şekilde gelişimi sonucunda 
siber uzayın genişlemesine neden olmuş ve 
siber tehditler ulusal güvenliğimizi tehdit 
eder bir konuma gelmiştir. 

Siber Güvenlik tüm ülkeyi, ülkenin kurum ve 
kuruluşlarını ve toplumun tüm kesimlerini 
ilgilendiren genel anlamda bir koordinasyon 
içerisinde yürütülmesi gereken bir husustur. 
2012 yılında UDHB başkanlığında oluşturulan 
Siber Güvenlik Kurulu tarafından  2013-
2014 yıllarına ait Siber Güvenlik strateji ve 
Eylem Planı 20 Aralık 2012 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanmış ve 2016 yılında 2016-
2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı 
olarak güncellenmiştir. 

Söz konusu eylem planlarının etkin olarak 
uygulanması ve gerçekleştirilmesinin 
izlenmesi, sonuçlarının ölçülmesi ve 
raporlanması Ulusal Siber Güvenlik 

Ekosisteminin geliştirilmesine, 
sürdürülebilirliğine ve güçlendirilmesine 
önemli kazanımlar sağlayacaktır. 
Sürdürülebilir ve güçlü bir siber güvenlik 
ekosistemi ise ulusal seviyede siber güvenlik 
kapasitesinin arttırılmasına ve toplumun 
tüm katmanlarında farkındalık yaratılmasına 
olanak sağlayacaktır. 

2018 Siber Güvenlik Ekosisteminin 
Geliştirilmesi Zirvesinde, ulusal siber 
güvenlik ekosisteminde yer alan paydaşlar 
tarafından 2016-2019 Siber Güvenlik 
Strateji ve Eylem Planı, yapılan ve yapılması 
gereken eylemler insan, teknoloji, süreç, 
yasal mevzuat ve sosyal boyutuyla 
tartışılacak ve karar vericilere ışık tutması 
açısından ortak akıl oluşturulacaktır. Ayrıca 
yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik 
altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına 
yönelik eylemlerin planlanması ve toplumun 
tüm katmanlarında farkındalık yaratılması 
sağlanacaktır.

Etkinliğin Adı
Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi

Etkinliğin Tarihi
13 Şubat 2018

Etkinliğin Yeri
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Eskişehir Yolu 10.Km No:276 Ankara 

Düzenleyen Kurumlar
Türkiye Bilişim Derneği
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Etkinlik Oturumları

Oturum- 1) Kritik Altyapılar: Telekom Sektörü  

Son yıllarda Devlet destekli saldırılarda 
özellikle siber casusluk ve siber sabotajlara 
yöneldiği bu nedenle de kritik altyapıların 
her zamankinden daha çok siber tehditlerin 
odağında yer aldığı bilinmektedir. Gelişmiş 
ülkelerin büyük çoğunluğunda  siber 
güvenlik stratejisinin yanı sıra kritik 
altyapılar için de sektörlere özel strateji 

ve eylem planları hazırlanmaktadır. Bu 
Oturumda Telekom Operatörleri tarafından 
siber güvenliğin güçlendirilmesi ve kritik 
altyapıların korunması ile “Siber Güvenlik 
Ekosistemi” nin geliştirilmesi amacıyla 
Telekom sektöründe yapılması gerekenler 
ve regülasyondan beklentileri ortak akıl 
oluşturmak amacıyla tartışılacaktır. 

Oturum- 2) Yerli Teknolojilerin Önemi

Gerek kurumsal gerekse bireysel düzeyde 
siber güvenlik farkındalığının artırılması 
son derece önemlidir. Farkındalık düzeyinin 
artırılarak yeterli bilinç ve bilgi seviyesine 
ulaşmak siber tehditlerle mücadelenin daha 
etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini 
sağlamaktadır. Bunu gerçekleştirmenin 
en önemli koşullarından biri de yeterli 
miktarda yerli siber güvenlik çözümlerinin 

geliştirilmesi ve bu çözümlerin hem kamu 
kurum ve kuruluşlarında hem de özel 
sektörde kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. 
Bu oturumda yerli üreticiler tarafından 
“Siber Güvenlik Ekosistemi” nin geliştirilmesi 
amacıyla yapılması gerekenler, eylem planları 
ve ArGe teşvik mekanizmalarında yapılması 
gereken düzenlemeler ortak akıl oluşturmak 
amacıyla tartışılacaktır. 

Oturum- 3) STK’ların Siber Güvenlikteki Konumu

Siber güvenlik alanında strateji ve 
politikaların belirlenmesi aşamalarında 
ve gerekli düzenlemeler yapılırken siber 
güvenlik ekosistem paydaşlarının ortak 
aklıyla gerçekleştirilmesi ve farkındalık 
seviyesinin yükseltilmesi amacıyla STK’ların 
etkin olarak kullanılması önemlidir. Siber 
güvenlik farkındalığının ülke genelinde 
tesis edilebilmesi için güçlü STK’lara ihtiyaç 
vardır.  Diğer taraftan, sürdürülebilir siber 
güvenliğin ülke seviyesinde tesis edilebilmesi 
için yenilikçi ve özgün teknolojilerin milli 

olanaklar ile geliştirilmesi çok önemlidir.  
Söz konusu siber güvenlik teknolojilerinin 
geliştirilebilmesi için nitelikli insan kaynağına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu oturumda 
STK’lar tarafından siber güvenlik alanında 
farkındalığının arttırılması ve nitelikli insan 
kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak 
yapılması gerekenler, eylem planları ve 
düzenlemeler ortak akıl oluşturmak amacıyla 
tartışılacaktır. 

Oturum- 4) Kamu’da Siber Güvenlik Farkındalığı

UDHB başkanlığında toplanan  Siber 
Güvenlik Kurulu tarafından 2013-2014 
yıllarına ait Siber Güvenlik strateji ve 
Eylem Planı 20 Aralık 2012 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanmış ve 2016 yılında 
ise 2016-2019 Siber Güvenlik strateji ve 
Eylem Planı olarak güncellenmiştir. Söz 
konusu eylem planlarının uygulanması, 
sonuçlarının ölçümlenmesi, izlenmesi 
ve değerlendirilmesi dolayısıylada 
etkinleştirilmesi ancak kamu kurum ve 
kuruluşlarında görev yapan üst yöneticilerin 
siber güvenlik farkındalığının arttırılması ve 

bu yöneticiler tarafından işin sahiplenilmesi 
ile sağlanabilir. Bu oturumda Kamu kurum 
ve kuruluşlarında görev yapan Bilişim 
ve/veya Siber Güvenlik Daire Başkanları 
tarafından siber güvenlik alanında 
farkındalığının arttırılması ve nitelikli insan 
kaynağının yetiştirilmesine,  ulusal siber 
güvenliğin kapasitesinin arttırılmasına ve 
kritik altyapıların korunması yönelik olarak 
yapılması gerekenler, eylem planları ve 
düzenlemeler ortak akıl oluşturmak amacıyla 
tartışılacaktır. 

Oturum- 5) Nitelikli İnsan Kaynağı

Siber güvenlik alanında farkındalık 
seviyesinin yükseltilmesi ile ihtiyaç duyulan 
nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için 
üniversitelere önemli görevler düşmektedir. 
İlk ve orta öğretimden başlamak üzere siber 
güvenlik farkındalık eğitimlerinin eğitim 
müfredatlarına eklenmesi önemli kazanımlar 
sağlayacaktır. Bu oturumda akademisyenler 
tarafından siber güvenlik alanında 

farkındalığının arttırılması ve nitelikli insan 
kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak 
yapılması gerekenler, eylem planları ve yol 
haritaları insan, süreç ve teknoloji boyutuyla 
tartışılacak ve karar vericilere iletilmek üzere 
ortak akıl oluşturulacaktır.
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TBD Siber Güvenlik Ekosisteminin  
Geliştirilmesi Zirvesi Programı

08:30 - 09:00 | Kayıt
ANA SALON
09:00 - 09:10 | Ahmet Hamdi ATALAY, BGD Başkanı
09:10 - 09:20 | Rahmi AKTEPE, BD Genel Başkanı
09:20 - 09:30 | Platin Sponsor Konuşması
09:30 - 09:40 | Dr. Ömer Fatih SAYAN, BTK Başkanı
09:40 - 09:50 | Suat Hayri AKA, UDHB Müsteşarı
09:50 - 10:15 | Ahmet ARSLAN, TC UDHB Bakanı

10:15 - 11:15 | OTURUM- 1
ANA SALON | Kritik Altyapılar; Telekom Sektörü
Panel Yöneticisi: Gökhan EVREN, BTK, Daire Başkanı 
11:15 - 11:30 | Çay-Kahve Molası

11:30 - 12:45 | OTURUM- 2
ANA SALON | Yerli Teknolojilerin Önemi
Panel Yöneticisi: Ali YAZICI, TBD Yönetim Kurulu Üyesi 
12:45 - 13:45 | Öğle Yemeği

13:45 - 15:15 | OTURUM- 3
ANA SALON | STK’ların Siber Güvenlikteki Konumu
Panel Yöneticisi: Galip ZEREY, UDHB, Müsteşar Yardımcısı 
15:15 - 15:30 | Çay-Kahve Molası

15:30 - 17:00 | OTURUM- 4
ANA SALON | Kamu’da Siber Güvenlik Farkındalığı
Panel Yöneticisi: Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı 

17:00 - 18:15 | OTURUM- 5
ANA SALON | Nitelikli İnsan Kaynağı
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Gazi Üniversitesi
18:15 - 18:30 | Kapanış Oturumu
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ETKİNLİK SPONSORLUK BİLGİLERİ

Neden Sponsor Olmalısınız? 
• Siber Güvenlik Ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak
• Siber Güvenlik Ekosisteminde yer almak ve yeni iş birlikleri yaratmak
• Siber Güvenlik Sektörünün uzman ve karar vericilerinden oluşan seçkin kitlesine ürün ve 

hizmetlerinizi yakından tanıtma fırsatı yakalamak
• Siber Güvenlik Sektörünün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin parçası olmak
• Marka farkındalığını artırmak ve marka imajını güçlendirmek
• Ulusal düzeyde önemli konuşmacıların yer aldığı bir konferansın destekçisi olmak
• Müşteri tercihlerini etkilemek ve müşteri sadakatini geliştirmek
• Sistemli medya stratejisiyle marka iletişimini desteklemek
• Stant alanlarında firma ve/veya ürün tanıtımı ve sunumu yapabilmek

Sponsorluk Seçenekleri 
• Platin Sponsor 50.000 TL

• Altın Sponsor   30.000 TL

• Gümüş Sponsor   20.000 TL

• Oturum Sponsoru   10.000 TL

• Yaka Kartı Sponsoru   15.000 TL

• Stant Sponsoru     4.000 TL

• Marka ve Destek Sponsoru     2.000 TL

• Basın Medya Sponsorluğu      Ücretsiz

SPONSORLUK ÖZET TABLOSU Katılım Kayıt Organizasyon

Serap ALTAN 
serap.altan@tbd.org.tr

Sponsorluk Başvuruları

Evrim OYA GÜNER
evrim.guner@tbd.org.tr

Basın Medya İletişim

Arzu KILIÇ
arzu.kilic@tbd.org.tr



TBD Genel Merkez İletişim
T: +90 (312) 473 8215   F: +90 (312) 473 8216 

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA 
www.tbd.org.tr

1971

D E S T E K L E Y E N L E R


