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  İnternet, artık sadece bilgisayarların değil, gelişen teknolojiler ile tüm 
elektronik cihazların birbirine bağlanabildiği ve topluma sunduğu geniş 
olanaklar neticesinde kullanıcı sayısı sürekli artan, insanlar ve cihazlar ara-
sında etkileşim kuran büyük bir siber ortama dönüşmüştür. Günümüzde 
kullanıcı sayısı milyarları bulan internet ve sosyal medya aracılığıyla işle-
nen siber suç ve saldırılarda, dünya genelinde örnekler artmaya devam 
etmektedir. Bu nedenle, siber güvenlik ve sosyal medya kullanımı konu-
larında toplumda farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek kaçı-
nılmaz hâle gelmiştir. Farkındalık ve bilinçlendirme ise 2023 Eğitim Vizyo-
nu’nda da ifade edildiği gibi kurumsal iş birlikleriyle toplumun her kesimine 
eğitim verilip bir ekosistem oluşturularak yapılabilir. İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü ev sahipliğinde gerek siber güvenlik gerekse sosyal medya kullanımı 
konularında eğitimin altyapısının oluşturulmasında destek verecek bilgi ve 
deneyime sahip uzman kişilerle ilgili paydaşların bir araya getirilmesi ve 
güç birliği yapılması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda geçen eğitim 
öğretim döneminde iki çalıştay organize edilmiştir. Birincisi Siber Güvenlik 
ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı Çalıştayı 17-18 Şubat 2018 tarihleri 
arasında, ikincisi ise 18-20 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Si-
ber Güvenlik ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı: Program Yazma Süreci 
Çalıştayı’dır.

  Müdürlüğümüzce organize edilen her iki çalıştayda da geleceğimizi şekil-
lendirecek, yeni nesilleri yetiştiren öğretmenlerimiz için siber güvenlik ko-
nusunda farkındalık oluşturmak; dünyada yaşanan siber savaşın ülkemize 
olan muhtemel etkilerine karşı önlem alabilmek; sosyal medya hesapları 
üzerinde yaşanan kişisel ve toplumsal mağduriyetlerin engellenebilmesi 
adına bilinçlendirme eğitimleri yapmak ve öğretmenlerimizin hazır bulu-
nuşluklarını artırmak amacıyla CTF (Bayrağı Yakala Yarışması), öğretmen 
ve öğrenci eğitim, seminer ve gezileri vb. siber güvenlik ve bilinçli sosyal 
medya kullanımı konularında etkinlikler düzenlenmiştir. 

  İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak çalıştayların gerçekleşmesine 
destek veren ve görüş bildiren değerli tüm katılımcılara ve organizasyon-
da emeği geçenlere teşekkürü borç biliriz. Siber Güvenlik ve Sosyal Med-
yanın Doğru Kullanımı Çalıştayları Raporu’nun karar vericilere ve uygulayı-
cılara olumlu katkılar sağlayacağını umarız.

ÖN SÖZ

“
“

LEVENT YAZICI
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü



ÇALIŞTAYLARIN AMACI

KURULLAR

   Siber güvenlik konusunda öğrencilerimiz üzerinde farkındalık oluşturmak, öğrencilerimizin 
temel seviyede güvenlik önlemlerini alabilmelerini sağlamak, dünyada yaşanan siber savaşın 
ülkemize olan etkileri ve bu alandaki uzman eksikliğine dikkat çekerek, öğrencilerin siber 
güvenlik alanında kariyer planlaması yapmalarına olanak sağlamak.

   Sosyal medya hesapları üzerinde yaşanan mağduriyetlerin engellenmesi için bilinçlendir-
me eğitimleri yapmak. Dijital ayak izi, siber zorbalık, kişisel mahremiyetin korunması, siber 
ahlak ve teknoloji bağımlılığı konularında öğrencileri aydınlatmak, sosyal medya uzmanlığı 
mesleği ve geleceğin mesleklerinin hazır bulunuşluluk seviyesini artırmak.

Murat ALTINÖZ (İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı)
Abdurrahman ENSARİ (İstanbul İl Millî Eğitim Şube Müdürü)
Hamit İVGİN (İstanbul İl MEBBİS Koordinatörü)
Dinçer DEDE (İstanbul İl BT Koordinatörü) 
Neslihan BEKTAŞ (İstanbul İl BT Koordinatörü Yardımcısı)
Onur BAYGINER(İstanbul İl BT Koordinatörü Yardımcısı)
Turan ÇİNKILIÇ (İstanbul İl Siber Güvenlik Koordinatörü) 
Emil ÇAY (İstanbul İl Siber Güvenlik Koordinatörü) 
Cafer ULUÇ (Siber Güvenlik Araştırmacısı) 

Bilal TIRNAKÇI (2015-2018 Dönemi YEĞİTEK Genel Müdürü) 
Ömer Faruk YELKENCİ (2016-2018 Dönemi İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü) 
Murat ALTINÖZ (İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı)
Serkan GÜR (İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı)
Mehmet Nurettin ARAS (İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı) 
Zekine DAYIOĞLU (İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı)
Abdurrahman ENSARİ (İstanbul İl Millî Eğitim Şube Müdürü) 
Doç. Dr. Bilgin METİN (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi) 
Doç. Dr. Nilgün TOSUN (Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi) 

Doç. Dr. Bilgin METİN (Boğaziçi Üniversitesi)
Doç. Dr. Nilgün TOSUN (Trakya Üniversitesi)
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Tülay YILDIRIM (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Muhammed Ali AYDIN (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
Dr. Öğr. Üyesi Nafiz ÜNLÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayvaz REİS (İstanbul Üniversitesi)
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PROTOKOL KONUŞMALARI

MURAT ALTINÖZ
İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

“
“

   Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
ve Başbakan Sayın Binali YILDIRIM’ın siber güvenlikle 
ilgili verdikleri demeçlerden hareketle, devletimizin ge-
lecekteki olmazsa olmaz ihtiyaçlarından, insan kaynağı 
yetiştirilmesi ve siber güvenlik eğitimlerinin verilmesi 
sorumluluğu başta Millî Eğitimin vazifesidir diye düşü-
nüyorum. Bu kapsamda ilk önce öğretmenlerimize bir 
farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi vermeyi istedik. 
Bu çalıştaya katılan öğretmenlerimiz kendi ilçelerin-
de eğitimcilerin eğitimcisi olacaklar. Daha sonra kendi 
okullarındaki öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi hatta bu 
farkındalık eğitimleri veli seminerleriyle devam edebi-
lecektir. Böylelikle siber güvenlik ve sosyal medyanın 
doğru kullanılması konusunda eğitim sistemlerimizin üç 
saç ayağı da hem farkındalık eğitimi almış olacaklar hem 
de Türkiye’de bu bilinçlenme çalışması yayılıp büyüme-
ye devam edecek.

   Tabii ki amacımız sadece bir farkındalık eğitimi değil. 
Aynı Harezmi Eğitim Modeli’nin başlangıcında olduğu 
gibi, eğer Bakanlığımız da uygun görürse siber güvenlik 
ve sosyal medyanın doğru kullanılması öğretim kursu, 
daha ileri aşamada seçmeli ders, daha geniş bir açıdan 
baktığımızda siber güvenlik temalı liseler, hatta üniver-
sitelerdeki akademisyenlerimizin isteğine paralel olarak 
bu konuda geç kalınmaması adına siber güvenlikli orta-
okullar, siber güvenlikli ilkokullar neden olmasın, hede-
fiyle yola çıktık.

   Sözümü tamamlarken Sayın YEĞİTEK Genel Müdürü-
müze, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube 
Müdürümüze ve tüm katılımcı akademisyen ve kurumla-
ra, destek veren sivil toplum kuruluşlarına, sektör temsil-
cilerine teşekkürlerimi sunar, çalıştayımıza iştirak eden 
değerli öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı ve verimli 
çalışmalar dilerim.
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ÖZGÜR KARLITEPE
İstanbul Emniyet Müdürlüğü

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü 

“
“

   Ülkemizde aktif internet kullanıcı sayısının 48 
milyona ulaştığı günümüzde kurumlar açısından si-
ber güvenlik; işle ilgili kritik öneme sahip işlevlerin 
kullanılabilir olması, operasyon ve bilgi güvenliği 
sayesinde gizli verilerin korunmasını sağlamayı ge-
rektirmektedir. Bilgisayar ve haberleşme teknoloji-
lerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve özellikle inter-
netin değiştirici etkisiyle insanların çalışma, iletişim 
kurma ve her türlü günlük ihtiyaçlarını karşılama 
biçimi sürekli bir dönüşüm hâlindedir.

   Günümüz toplumunda insanlar, bilgisayar ile kü-
çük yaşlarda tanışmakta evde ve okulda gerek ödev-
leri için, gerek eğlence için bilgisayarlardan yoğun 
bir şekilde istifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığın-
da; çocuklar ve gençler için internet, teknolojiyi iyi 
kullanan ve onu ileriye taşıyacak etkenlerin başında 
gelmektedir. Bilgisayar ve internet, sadece yetişkin-
ler için değil; aynı zamanda çocuklar ve gençler için 
de oldukça faydalı bir ortamdır. Çocukların bir eği-
tim, eğlence ve iletişim aracı olarak internetten doğ-
ru ve etkili bir şekilde faydalanmaları adına birçok 

anne ve baba, çağa ayak uydurma ve bilgiye daha 
çabuk ve etkin bir biçimde erişebilmeleri için her 
türlü imkânı çocuklarına sunmaktadır. Çocuklar 
ve gençler genel olarak bilgisayar kullanırken 
veya internet üzerinde gezinirken kendilerine ve 
ebeveynlerine verecek zararı düşünemeyebilirler. 
Örneğin indirdikleri bir oyun programında virüs, 
casus yazılım gibi zararlı içerikler bilgisayarları-
na bulaşabilir. Bu yazılımlar, çok çeşitli teknik-
lerle bilgisayarlara ve kullanıcılara zarar verebil-
mektedir. İnternet üzerinde çocuklara hoş gelecek 
yöntemlerle bu tür yazılımların kolay bir şekilde 
bilgisayarlara bulaşması mümkündür. Sanal alem, 
kötü niyetli kişilerin masum kişiler ile kolaylıkla 
ve hızla etkileşim kurmasını sağlayan bir ortam 
olmasının yanı sıra kötü, yanlış, yanıltıcı, zararlı 
ve olumsuz öğeleri de içerebilmektedir. Mevcut 
araştırmalar incelendiğinde, internet güvenliği ve 
çevrim içi gizlilik alanlarında yaşanılan sorunlara 
ilişkin olarak yalnızca devlet tarafından gerçek-
leştirilen gözetim faaliyetleri üzerinde durulduğu, 
diğer unsurların göz ardı edildiği görülmektedir. 
İşte tam burada okul-aile-öğrenci birlikteliğinin 

sağlanması, gelecek nesillere bizleri taşıyacak olan 
gençlerimizi hem ahlaki hem de devletine bağlı bi-
rer birey olarak yetiştirmeye fayda sağlayacaktır.

   Çocukların ve gençlerin bilgi ve iletişim tekno-
lojilerini etkili ve verimli bir şekilde kullanmaları-
nı sağlamak için okulların yeterli donanıma sahip 
olmaları ve öğrenme etkinliklerinin internet tekno-
lojilerini kullanma becerilerini kazandırmaya yö-
nelik çalışmalar içermesi önemlidir. Çocukların ve 
gençlerin çevrimiçi ortamlarda istenmeyen riskli 
durumlarda karşılaşmalarını engellemek için kişisel 
korunma önlemleri desteklenmelidir.  Bu nedenledir 
ki kamu ve sivil kuruluşların birliktelikleriyle ger-
çekleştirilecek olan bugün burada başlayacak çalış-
tay ve buna benzer faaliyetler önem arz edeceğinden 
geleceğin yeni madeni petrol olmaktan çıkıp veri 
olmaya döndüğü bu yüzyılda, gençlerimizin bizim 
zenginlik kaynağımız olacağı umuduyla şimdiden 
hepimize ve özellikle gelecek nesillere hayırlı ol-
masını temenni ediyorum.
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lecektir. Böylelikle siber güvenlik ve sosyal medyanın 
doğru kullanılması konusunda eğitim sistemlerimizin üç 
saç ayağı da hem farkındalık eğitimi almış olacaklar hem 
de Türkiye’de bu bilinçlenme çalışması yayılıp büyüme-
ye devam edecek.

   Tabii ki amacımız sadece bir farkındalık eğitimi değil. 
Aynı Harezmi Eğitim Modeli’nin başlangıcında olduğu 
gibi, eğer Bakanlığımız da uygun görürse siber güvenlik 
ve sosyal medyanın doğru kullanılması öğretim kursu, 
daha ileri aşamada seçmeli ders, daha geniş bir açıdan 
baktığımızda siber güvenlik temalı liseler, hatta üniver-
sitelerdeki akademisyenlerimizin isteğine paralel olarak 
bu konuda geç kalınmaması adına siber güvenlikli orta-
okullar, siber güvenlikli ilkokullar neden olmasın, hede-
fiyle yola çıktık.

   Sözümü tamamlarken Sayın YEĞİTEK Genel Müdürü-
müze, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube 
Müdürümüze ve tüm katılımcı akademisyen ve kurumla-
ra, destek veren sivil toplum kuruluşlarına, sektör temsil-
cilerine teşekkürlerimi sunar, çalıştayımıza iştirak eden 
değerli öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı ve verimli 
çalışmalar dilerim.
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BİLAL TIRNAKÇI
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürü
(2015-2018 Dönemi)

“
   Öncelikle, her gün ülkemizin değişik bölgelerinde ciddi 
sıkıntılar yaşadığımız çok önemli, çok hassas bir konuya 
parmak bastıkları için İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü-
müze teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın sonuçları itibariyle 
eğitimimize, insanımıza büyük katkılar sağlayacağına ina-
nıyorum. Zaten bizim de görev alanlarımızdan bir tanesi. 

   Bizler öğretmenlerimize uzaktan ve yakından bilgi güven-
liği ve siber güvenlikle ilgili eğitimler veriyoruz. Ama bu 
yeterli değil. Eğitimin bütün alanlarda özellikle de bu ça-
lıştayda bir üst düzeyde siz akademisyenlerimizin, uzman-
larımızın, emniyet mensuplarımızın katılımıyla ikinci bo-
yuta taşınacağını düşünüyorum. Buradan çıkacak sonuçları 
aramızda analiz edip ülke genelinde neler yapılabileceğini 
değerlendireceğiz. Tabii ki Millî Eğitim Bakanlığı olarak 
ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızla çocukluktan itibaren bir 
şekilde iletişim kurmaya başlıyoruz. Şu anda Bakanlığımı-
zın çatısında 1 milyonu aşkın öğretmen, 22 milyon civarın-
da da öğrencimiz var. Dolayısıyla üretilen bilgi ve yaşadı-
ğımız riskler anlamında Türkiye’nin en büyük risk taşıyan 
kurumuyuz. E-Okul’a bir çocuk, ana sınıfından üniversite-
ye gidinceye kadar tüm eğitim hareketleriyle kayıt oluyor. 
Ayrıca öğretmenlerimizin de tüm verileri sistemlerimizde 
tutuluyor. Onun için biz güçlü bir altyapıya sahibiz. 2,5 yıl 
bilgi işlem başkanlığı yaptım ve iyi bir ekibimiz var. Ham-
dolsun herhangi bir bilgi ihlali yaşamadık.

   Bir iki küçük anımı da anlatmak istiyorum. Özellikle öğ-
retmen atamaları döneminde bu ülkeye kast edenler ya da 
kendilerini ispat etmek isteyenler ağırlıklı olarak yurt dışın-
dan yüksek hızlarda saldırı düzenliyorlar. Burada bilinçal-
tında bize ve topluma vermek istedikleri mesaj şu: Atama 
veya sınav sonuçlara bakmak isteyen kitleyi devletin düş-
manı hâline getirmek. Biz de bu saldırılardan sistemlerimizi 
daha efektif korumak için şöyle yaptık: Son öğretmen ata-
masında öğretmen başvuruları için sistemin açılış tarihini 
açıkladık ancak saatini belirtmedik. Çünkü adaylarımızın 
çok heyecanlı ve istekli olduklarını bildiğimiz için biz de 
belirttiğimiz tarihte gece 00.00’da sistemi açarak sabah 
09.00’a kadar 40.000 kayıt aldık. Sabah 09.00’dan sonra 
diğer adaylarda girmeye başladı ve gün için de yine yük-
sek hızlarda saldırılar aldık. Ancak, herhangi bir kesintiye 
sebep olmadan çalışmalarımızı tamamladık. Bizim kıymet-
li verilerimize ulaşmaya çalışan kendilerine hacker diyen 
kişilerin ürettiği çözülme bizi de geliştiriyor. Biz onların 
saldırı yöntemlerine göre çözümler üretiyoruz, teknikler ge-

liştiriyoruz. Bu açıdan baktığımızda bize 
ciddi katkıları bile var.

   Millî Eğitim Bakanlığı olarak özellik-
le FATİH projesi ile çocuklarımızın bü-
yük bir kısmını sınıflarımızda teknoloji 
ile buluşturduk. Öğretmenlerimizin ve 
öğrencilerimizin teknoloji ile tanışıklık 
problemi yoktur. Toplum olarak hepimi-
zin akıllı telefonları, internet abonelikle-
ri var. Ancak sorunumuz şu ki, bunların 
bilinçli kullanımı ve bilginin korunması 
noktasında toplum olarak yeterli bilgiye 
sahip değiliz. Çocuklarımıza temel eği-
timden itibaren bu bilgileri vermemiz 
gerekiyor. Biz de bu konularda çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Öğretmenlerimizi 
eğitmek içinde hizmet içi eğitim faaliyet-
lerini yürütmeye devam ediyoruz. An-
cak en başta çocuklarımıza bilgiyi daha 
doğrusu bilginin kıymetini, bilginin na-
sıl doğru edinileceğini anlatmalıyız. Ör-
neğin internette buldukları her bilginin 
doğru olmadığını öğretmeliyiz. Özgür 
internet ortamının gerek bilgi kaynağı 
anlamında, gerek bilgiyi yayma anlamın-
da taşıdığı riskleri ve bunların ilerde do-
ğuracağı sorunları öğretmeliyiz.
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   Bununla ilgili büyük üniversitelerimizden biri-
si geçmişte öğrencilerine bir proje ödevi vermişti. 
Sonrasında öğrenciler bir web sitesi hazırladılar. 
Hazırladıkları siteyi e-posta ve sosyal medya ile 
duyurdular. Hazırladıkları sitede bir hikâye uydu-
rup Türkiye’nin 50 hatta 100 yılını kurtaracak bir 
madenin bulunduğunu, devletin bu madenle yete-
rince ilgilenmeyip yatırım yapmadığını, bulunan 
madenin Amerika, İngiltere gibi ülkeler tarafından 
çıkarılmasının engellendiğini sitelerinde duyurdu-
lar. Bir siyasi partinin yetkilisi aslında sahte olan bu 
hikâyeyi kamuoyunda iktidar partisini eleştirmek 
amacıyla paylaştı. Bu yaşanan olay da toplumsal 
olarak yaşadığımız şu sorunu ortaya çıkardı: “İn-
ternette bulduğumuz her veri doğru değildir.”

   Çocuklarımıza bu konudan başlayarak bu topra-
ğın değerlerini, öğretmeye başlamamız gerekiyor. 
Bilgi güvenliğinin şuradan başladığını düşünüyo-
rum ki benim için bilgi güvenliğindeki en önemli 
örnek şu: Ben Sivas’ta doğup bir mahalle kültü-
rü ile büyüdüm. Annemin, “Oğlum elinde ekmek 
varken sokakta dolaşma, olan var olmayan var.” 
sözüdür. Hâlâ Facebook gibi sosyal medya sitele-
rinde sofra resimlerini görünce annemin bu sözü 
aklıma gelir. Benim için sosyal medyada bilgi 
güvenliğinin başladığı yer burasıdır. Birincisi bu 
toprağın kültüründe olan var, olmayan var. Birbi-
rimize saygı ve sevgiyi, gelir düzeyleri arasındaki 
farklılığa karşı birbirimize saygı duyulması ve in-
sanların rencide edilmemesi ile başlayan bu top-
rağın kültürü, bilgi güvenliği için birinci adımdır. 
Bugün geldiğimiz noktada sosyal medyayı bilinç-
siz kullanırken yaşadığımız sorun bu. Artık anne-
ler “Olan var, olmayan var.” demiyorlar. Toplum-
sal olarak bu toprağın kültüründen uzaklaştığımız 
için sıkıntı başlıyor.

   Bilgi güvenliğinin uç noktası da karnelerin ve 
başarı belgelerinin fotoğraflarını çekip sosyal 
medyada paylaşmak. Bu belgelerde T.C. kim-
lik numarası, okul adı ve öğrenci numarası, sınıf 
bilgisi, öğretmen adı gibi bilgilerimiz var. Bu tip 
paylaşımların taşıdığı riski ailelerimize, çocukla-
rımıza anlatmamız gerekiyor. Bu tür paylaşımlar 
ayrıca millî eğitim bünyesindeki yargı kararıyla 
korumalı çocukların veya korumalı ailelerin has-
sas ve gizli kalması gereken bilgilerinin de açığa 
çıkmasına sebep olabiliyor. Bu durumlar, Allah 

korusun, çocukların kaçırılmasına, öldürülmesine 
bile sebep olabilir. İşte içimizdeki dürtüleri kont-
rol etmeyi öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Hatta bu konunun Anadolu kültüründeki karşılığı 
şudur: “Oğlum herkesle paylaşma nazar değer.” 
sözüdür. Bu toprağın kültüründen teknoloji ile 
uzaklaştığımız için öncelikle neyi kaybettiğimizi 
bulacağız, bileceğiz sonra sosyal medya ile örtüş-
türdüğümüzde bilgi güvenliği oluşmuş bir sosyal 
medya ortaya çıkacağına inanıyorum. Çünkü bi-
zim çok güzel inceliklerimiz var. Biz çok nezaketli 
bir toplumuz. Öncesinde “Eller ne der?” diye uya-
ran büyüklerimiz vardı. Şimdi ise eller her şeyi de-
sin diye sosyal medyadan paylaşıyoruz.

   Çocuklarımıza bilginin kaynağını, her bilginin 
doğru olmadığını, internette her şeyi paylaşma-
masını, kişisel verinin ne olduğunu öğreteceğiz. 
Kişisel bilgiyi korurken aslında hem kendini hem 
mahallesini hem okulunu hem de bu ülkeyi koru-
duğunu da anlatmalıyız. Okulumuzun konumunu, 
çeşitli devlet adamlarının orada olduklarını pay-
laşıyoruz. Bu bilgiler birileri için gelir kaynağı, 
bir düşmanlık sebebi oluşturabilir. Aslında orada 
paylaştığımız şey kişisel bilgi olmaktan bir adım 
öteye geçiyor. Artık bir ülkenin, bir toplumun, bir 
kurumun verisi hâline geliyor. Dolayısıyla bunları 
da çocuklarımıza öğretirsek teknolojiyle birlikte 
gelecekte güzel günlerin bizleri beklediğine inanı-
yorum.

   Amacımız, çocuklarımızı teknolojiden uzak 
tutmak değil. Yeni yapılan okullarımızdan sürek-
li gelen etkileşimli tahta talepleri beni çok mutlu 
ediyor. Bu durum öğretmenlerimizin bu teknolojik 
aletleri benimsediklerini, eğitime katkısını gördük-
lerini gösteriyor. Saha araştırmalarında bize ulaşan 
veriye göre sınıflarımızda etkileşimli tahtalar çok 
verimli bir şekilde kullanılıyor, öğretmenlerimiz 
de görsellikle çocuklara daha iyi ders anlattıklarını 
ve daha verimli olduklarını düşünüyorlar. Sonuç-
ları itibariyle ülkemizin tamamına yayacağımız 
neticeler oluşacağına inanıyorum. 
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nıyorum. Zaten bizim de görev alanlarımızdan bir tanesi. 

   Bizler öğretmenlerimize uzaktan ve yakından bilgi güven-
liği ve siber güvenlikle ilgili eğitimler veriyoruz. Ama bu 
yeterli değil. Eğitimin bütün alanlarda özellikle de bu ça-
lıştayda bir üst düzeyde siz akademisyenlerimizin, uzman-
larımızın, emniyet mensuplarımızın katılımıyla ikinci bo-
yuta taşınacağını düşünüyorum. Buradan çıkacak sonuçları 
aramızda analiz edip ülke genelinde neler yapılabileceğini 
değerlendireceğiz. Tabii ki Millî Eğitim Bakanlığı olarak 
ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızla çocukluktan itibaren bir 
şekilde iletişim kurmaya başlıyoruz. Şu anda Bakanlığımı-
zın çatısında 1 milyonu aşkın öğretmen, 22 milyon civarın-
da da öğrencimiz var. Dolayısıyla üretilen bilgi ve yaşadı-
ğımız riskler anlamında Türkiye’nin en büyük risk taşıyan 
kurumuyuz. E-Okul’a bir çocuk, ana sınıfından üniversite-
ye gidinceye kadar tüm eğitim hareketleriyle kayıt oluyor. 
Ayrıca öğretmenlerimizin de tüm verileri sistemlerimizde 
tutuluyor. Onun için biz güçlü bir altyapıya sahibiz. 2,5 yıl 
bilgi işlem başkanlığı yaptım ve iyi bir ekibimiz var. Ham-
dolsun herhangi bir bilgi ihlali yaşamadık.

   Bir iki küçük anımı da anlatmak istiyorum. Özellikle öğ-
retmen atamaları döneminde bu ülkeye kast edenler ya da 
kendilerini ispat etmek isteyenler ağırlıklı olarak yurt dışın-
dan yüksek hızlarda saldırı düzenliyorlar. Burada bilinçal-
tında bize ve topluma vermek istedikleri mesaj şu: Atama 
veya sınav sonuçlara bakmak isteyen kitleyi devletin düş-
manı hâline getirmek. Biz de bu saldırılardan sistemlerimizi 
daha efektif korumak için şöyle yaptık: Son öğretmen ata-
masında öğretmen başvuruları için sistemin açılış tarihini 
açıkladık ancak saatini belirtmedik. Çünkü adaylarımızın 
çok heyecanlı ve istekli olduklarını bildiğimiz için biz de 
belirttiğimiz tarihte gece 00.00’da sistemi açarak sabah 
09.00’a kadar 40.000 kayıt aldık. Sabah 09.00’dan sonra 
diğer adaylarda girmeye başladı ve gün için de yine yük-
sek hızlarda saldırılar aldık. Ancak, herhangi bir kesintiye 
sebep olmadan çalışmalarımızı tamamladık. Bizim kıymet-
li verilerimize ulaşmaya çalışan kendilerine hacker diyen 
kişilerin ürettiği çözülme bizi de geliştiriyor. Biz onların 
saldırı yöntemlerine göre çözümler üretiyoruz, teknikler ge-

liştiriyoruz. Bu açıdan baktığımızda bize 
ciddi katkıları bile var.

   Millî Eğitim Bakanlığı olarak özellik-
le FATİH projesi ile çocuklarımızın bü-
yük bir kısmını sınıflarımızda teknoloji 
ile buluşturduk. Öğretmenlerimizin ve 
öğrencilerimizin teknoloji ile tanışıklık 
problemi yoktur. Toplum olarak hepimi-
zin akıllı telefonları, internet abonelikle-
ri var. Ancak sorunumuz şu ki, bunların 
bilinçli kullanımı ve bilginin korunması 
noktasında toplum olarak yeterli bilgiye 
sahip değiliz. Çocuklarımıza temel eği-
timden itibaren bu bilgileri vermemiz 
gerekiyor. Biz de bu konularda çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Öğretmenlerimizi 
eğitmek içinde hizmet içi eğitim faaliyet-
lerini yürütmeye devam ediyoruz. An-
cak en başta çocuklarımıza bilgiyi daha 
doğrusu bilginin kıymetini, bilginin na-
sıl doğru edinileceğini anlatmalıyız. Ör-
neğin internette buldukları her bilginin 
doğru olmadığını öğretmeliyiz. Özgür 
internet ortamının gerek bilgi kaynağı 
anlamında, gerek bilgiyi yayma anlamın-
da taşıdığı riskleri ve bunların ilerde do-
ğuracağı sorunları öğretmeliyiz.
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AKADEMİSYEN VE UZMAN SUNUMLARI

DOÇ. DR. BİLGİN METİN
Boğaziçi Üniversitesi

“
   Siber güvenlik ve sosyal medyanın doğru kullanımı 
konuları acil olarak adım atılması gereken alanlar ve bu 
adımların da hızlı bir şekilde atıldığını görmek çok se-
vindirici. Çünkü siber saldırıların sayısı o kadar çoğaldı 
ki bir siber savaşın ortasındayız diyebiliriz. Bu savaşın 
tabancası, topu, tüfeği bilgisayar ve internet. Buradaki 
savunma silahlarına baktığımızda ise en başta eğitim ge-
liyor. Bir siber savaş, ordusuz olmaz. Bu konularda ülke-
mizde hizmete katılan yetiştirilen insan gücü en büyük 
yardımcımızdır. Büyük bir siber saldırı geldiğinde ülke 
olarak savunmamız bu şekilde olacaktır.

   Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, “Hattı müda-
faa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” 
Bu söz siber güvenlik için son derece doğru. Çünkü in-
ternet her yere girdi. Siber savaşın da alanı tüm yurt hatta 
evlerimizin içi hâline gelmiştir.

   Biz de Boğaziçi Üniversitesinde, İstanbul Kalkınma 
Ajansının desteği ile bir siber güvenlik merkezi kurduk. 
Bu konuda sektörle ve üniversitelerle iş birliği yaparak 
eğitimler vermeye başladık. Önce çok kısa bir şekilde bu 
eğitim faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. Merke-
zimize kısaca BÜSİBER diyoruz ve bizim 3 tane önem-
li ilkemiz var. Biz, her şeyden önce siber güvenliğe bir 
yönetim bilişim sistemleri bakış açısıyla yaklaşıyoruz.  
Siber güvenlik her ne kadar cihazların ve sistemlerin 
korunması ile alakası olsa da insan boyutu her şeyden 
önemlidir. Bir siber saldırı olduğu zaman şirketler çok 
büyük zararlara uğrayabiliyorlar. Bu sebepten dolayı da 
siber saldırılar bir felaket olarak nitelendiriliyor. Nasıl 
ki bir deprem veya bir su baskını olduğu zaman bir iş-

SİBER GÜVENLİK FARKINDALIĞI

letmenin tüm işleri duruyorsa aynı şekilde 
siber saldırı da iş kesintisi ve mali kayıplara 
sebep olabiliyor. Bu yüzden siber güvenli-
ğe yönetim kısmında insan boyutuyla ince-
leyecek bir bakış açısı şart diye düşündük. 
Kamu alanında siber güvenlik konusunda 
çalışmalar yaptık. Ayrıca siber güvenlikte 
yerli çözümlerin kullanılması konusunda 
adımlar attık.  2017 yılının aralık ayında 
projemizi hayata geçirdikten sonra ilk siber 
kampımızı 16-20 Ocak 2018 tarihleri ara-
sında gerçekleştirdik. Bu kampta amacımız 
en yetenekli öğrencilerimizi tespit etmeye 
çalışmak... Bunun için çevrim içi bir sınav 
yapıyoruz. Sınavı geçen öğrencileri, bu se-
fer laboratuvar ortamında tekrar sınava tabi 
tutarak yetenekli öğrencileri tespit etmeye 
çalışıyoruz. İlk kampımızdan yetişen öğ-
rencilerimiz sektörde önemli firmalarda işe 
girdiler. Hatta içlerinden bazıları CTF yani 
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siber güvenlik yarışmalarında dereceler elde etti. 
İçlerinden bir tanesi Amerikan E-Devlet sistemine 
sızıp durumu makamlara bildirerek resmî olarak te-
şekkür aldı. Bunlar, bizi sevindiren ve motive eden 
gelişmeler oldu. Daha sonra Türkiye’de ilk kez adli 
bilişim konusunda bir kamp düzenledik. Siber gü-
venlik kamplarını öğrencilere uygularken bu kampı 
yeni mezunlara yönelik yaptık. Sektörden avukat ve 
IT bölümünde çalışan kişileri beraber olarak davet 
ettik. Teknik alandaki kişilerin buldukları siber de-
lillerin kanun önünde delil sayılıp sayılamayacağı 
bölümünde ise avukatlarla fikir alışverişlerinde bu-
lundular. Adli bilişim de çok önemli. Çünkü bir sis-
teme sızıldıktan sonra sistemde delillerin bulunması 
adli bilişim alanına girmektedir.

   Kamu siber güvenliği konusunda BTK ile iş bir-
liği çerçevesinde Ankara’da hastane ve belediyelere 
yönelik 3 günlük bilgi güvenliği ve yönetimi eğitimi 
verdik. Çünkü hastane ve belediyeler yapıları ufak 
olmasına rağmen çok geniş kitlelere hizmet veren 
kuruluşlardı. Sonrasında bu eğitimin ikinci aşama-
sını İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleş-
tirdik. Ardından mobil cihazlarda adli bilişim konu-
sunu ele alan bir etkinliğimiz oldu.

   Enerji sektörü alanı da oldukça önemli. Enerji 
sektörüne bir saldırı olduğunda çok geniş kitleler 
bu saldırının sonuçlarından etkilenebiliyor. Mesela 
23 Aralık 2015 yılında Ukrayna’da meydana gelen 
bir siber saldırıda kış mevsiminde 225 bin kişi elekt-
riksiz kaldı. Enerji sektörü gibi kritik altyapılarla 
özellikle ilgilenmek gerekiyor. Bu konuda 2. siber 
kampımızı yaz aylarında gerçekleştirdik. Liselere 
yönelik, kamu kurumlarına yönelik çeşitli eğitimler 
yaptık. 7 kasımda, Kişisel Bilgilerin Korunması Ka-
nununun teknik uygulamaları hakkında bir etkinli-
ğimiz oldu. Yerli ve millî konular çerçevesinde bir 
endeks geliştirdik. Kurumların ne kadar yerli oldu-
ğunu bilimsel olarak ölçmek istedik. YİDER (Yerli 
İşletmeler Derneği) ile iş birliği yaparak çalışmalar 
gerçekleştirdik. Yaptığımız 3 kampta toplam 3.000-
3.500 civarında başvuru oldu. Ancak 90 kişiye 5 
günlük uygulamalı eğitim verebildik. Bu, bizi üzen 
nokta oldu. Daha çok kişiye ulaşabilmek adına ve bu 
kamplara katılacak öğrencilere hazırlık olması için 
Udemy üzerinden çeşitli video ve eğitimler paylaşa-
rak bu eğitimlerimizi internet ortamına taşıdık. Eği-
timlerde anlatımının sade ve anlaşılır olmasına çok 

özen gösterdik. Burada bu konuyu hiç bilmeyen lise 
çağındaki öğrencileri hedef aldık.

   Siber güvenlik dediğimiz zaman siber farkında-
lıktan başlamayı uygun görüyorum. İlk önce siber 
farkındalık için tehditlerin farkında olmak gereki-
yor. Bu tehditlerin başında da zararlı yazılımlar ge-
liyor. Mesela geçtiğimiz sene içinde cryptolocker 
diye adlandırılan fidye yazılımları son derece etkili 
oldu. Bu olay aslında bir farkındalık oluşmasına da 
sebep oldu. Daha önce anti-virüs kullanmayan in-
sanlar kullanmadıkları zaman ne kadar acı sonuçları 
olabileceğini öğrendiler.

   Son iki yıl içinde çok hızlı bir siber güvenlik far-
kındalığının oluştuğunu görüyorum. Ancak bu du-
rumun bilgi ile donatılması gerekiyor. Şüphe se-
viyesinden bilgi seviyesine ulaşmalıyız. Örneğin 
ülkemiz yoğun bir DDoS saldırısı yaşadı. Çok farklı 
kaynaktan çok yüklü veriler sisteme gönderilerek 
sistemler çalışmaz hâle getirildi. Dolayısıyla farkın-
dalığın oluşması için mevcut tehditlerin farkına var-
mamız gerekiyor. Sonraki aşama ise standartlar ve 
politikalar aşaması...

   Gençlere eğitim verirken onlara tehditlerin ne oldu-
ğu bilgisini verdikten sonra mutlaka bilişim hukuku 
ile ilgili eğitimler verilmesi gerekiyor. Biz de kamp-
larımızda bu konularda eğitim veriyoruz. Siber gü-
venlik eğitiminin bir parçası bilişim hukuku olmak 
zorunda. Siber güvenliğin önemli boyutlarından bi-
risi de kriptoloji. Kriptoloji ile ilgili çok detaylara 
girmeden önemli kavramları açıklamamız gerekiyor. 
Yine güvenli bağlantılar kullanarak internete girme-
nin önemini anlatmak, şifre güvenliği, yüklediğimiz 
uygulamaların kaynağı, yeni ve güncel işletim siste-
mi kullanımı, önemli bilgilerin yedeklenmesi siber 
farkındalığın temellerini oluşturmaktadır. 
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AKADEMİSYEN VE UZMAN SUNUMLARI

DOÇ. DR. BİLGİN METİN
Boğaziçi Üniversitesi

“
   Siber güvenlik ve sosyal medyanın doğru kullanımı 
konuları acil olarak adım atılması gereken alanlar ve bu 
adımların da hızlı bir şekilde atıldığını görmek çok se-
vindirici. Çünkü siber saldırıların sayısı o kadar çoğaldı 
ki bir siber savaşın ortasındayız diyebiliriz. Bu savaşın 
tabancası, topu, tüfeği bilgisayar ve internet. Buradaki 
savunma silahlarına baktığımızda ise en başta eğitim ge-
liyor. Bir siber savaş, ordusuz olmaz. Bu konularda ülke-
mizde hizmete katılan yetiştirilen insan gücü en büyük 
yardımcımızdır. Büyük bir siber saldırı geldiğinde ülke 
olarak savunmamız bu şekilde olacaktır.

   Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, “Hattı müda-
faa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” 
Bu söz siber güvenlik için son derece doğru. Çünkü in-
ternet her yere girdi. Siber savaşın da alanı tüm yurt hatta 
evlerimizin içi hâline gelmiştir.

   Biz de Boğaziçi Üniversitesinde, İstanbul Kalkınma 
Ajansının desteği ile bir siber güvenlik merkezi kurduk. 
Bu konuda sektörle ve üniversitelerle iş birliği yaparak 
eğitimler vermeye başladık. Önce çok kısa bir şekilde bu 
eğitim faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. Merke-
zimize kısaca BÜSİBER diyoruz ve bizim 3 tane önem-
li ilkemiz var. Biz, her şeyden önce siber güvenliğe bir 
yönetim bilişim sistemleri bakış açısıyla yaklaşıyoruz.  
Siber güvenlik her ne kadar cihazların ve sistemlerin 
korunması ile alakası olsa da insan boyutu her şeyden 
önemlidir. Bir siber saldırı olduğu zaman şirketler çok 
büyük zararlara uğrayabiliyorlar. Bu sebepten dolayı da 
siber saldırılar bir felaket olarak nitelendiriliyor. Nasıl 
ki bir deprem veya bir su baskını olduğu zaman bir iş-

SİBER GÜVENLİK FARKINDALIĞI

letmenin tüm işleri duruyorsa aynı şekilde 
siber saldırı da iş kesintisi ve mali kayıplara 
sebep olabiliyor. Bu yüzden siber güvenli-
ğe yönetim kısmında insan boyutuyla ince-
leyecek bir bakış açısı şart diye düşündük. 
Kamu alanında siber güvenlik konusunda 
çalışmalar yaptık. Ayrıca siber güvenlikte 
yerli çözümlerin kullanılması konusunda 
adımlar attık.  2017 yılının aralık ayında 
projemizi hayata geçirdikten sonra ilk siber 
kampımızı 16-20 Ocak 2018 tarihleri ara-
sında gerçekleştirdik. Bu kampta amacımız 
en yetenekli öğrencilerimizi tespit etmeye 
çalışmak... Bunun için çevrim içi bir sınav 
yapıyoruz. Sınavı geçen öğrencileri, bu se-
fer laboratuvar ortamında tekrar sınava tabi 
tutarak yetenekli öğrencileri tespit etmeye 
çalışıyoruz. İlk kampımızdan yetişen öğ-
rencilerimiz sektörde önemli firmalarda işe 
girdiler. Hatta içlerinden bazıları CTF yani 
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DOÇ. DR. NİLGÜN TOSUN
Trakya Üniversitesi

“
   Sanal dünya, sanal alem terimleri 2000’li yıllarda do-
ğan ve Z nesli tarafından kullanılmaktadır. Gerçekten 
her şey sanal mı? Benim en son araştırmama göre 2017 
yılı itibariyle yaklaşık 500 adet sosyal ağ bulunmaktadır. 
Ocak 2018 verilerine göre dünyada yaklaşık 7.5 milyar 
kişinin yaşadığı ve bu nüfusun 3 milyarın üstündeki bö-
lümü aktif olarak bir sosyal ağı kullandığı istatistiklere 
yansımış durumdadır. Türkiye’de Ocak 2018 itibariyle 
nüfusumuzun %63’ü aktif olarak sosyal ağ kullanıcısı. 
Ülkece ortalama günde 3 saatlik sosyal ağ kullanımımız 
ile bir dünya rekorunu da elimizde bulunduruyoruz. Bu 
kadar kalabalık ortamda 1 dakika içinde bile karşılıklı 
olarak ciddi bir etkileşim yaşıyoruz. Örneğin WhatsApp 
uygulamasında 1 dakika içinde 16 milyon mesaj yollan-
dığı tespit edilmiştir. Bazılarını görmesek de tanımasak 
da milyarların içinde olduğu bu ortamda yaşıyoruz. 

  Gerçek dünyada, yaşadığımız ilçede veya şehirde gü-
venliğimizi düşünüyoruz. Çocuklarımızın, ailemizin 
gerçek dünyada bazı tehlikelere maruz kalabileceğini 
biliyoruz. Nasıl ki gerçek dünyamızda yaşadığımız çev-
rede kendimiz ve ailemiz için çeşitli önlemler alıyorsak 
milyarlarca kişinin yaşadığı ve gerçek kişilerden oluşan 
sanal ortamlar için de önlem almamız gerekmez mi? 
Oradan bize yansıyabilecek tehlikeleri ne kadar düşü-
nüyoruz? Mesela, en çok karşılaşılan tehlikelerden bir 
tanesini sosyal ağlardaki arkadaşlıklardan kaynaklanan 
tehlikeler oluşturmaktadır. Gerçek ismini, gerçek fotoğ-
rafını kullanmayan sahte kişilerin sebep olabileceği do-
landırıcılıklar büyük tehlike oluşturmaktadır. Ele geçiri-
len gerçek hesaplarla kanunsuz paylaşımlar yapılması, 
sosyal ortamlardaki gizlilik ayarlarının eksik yapılması, 
kötü yazılımların yayılma alanı olması, siber zorbalık 
davranışlarının ortaya çıkması sanal ağların başlıca tehli-
kelerini oluşturmaktadır.

  Mobil cihazlara yüklediğimiz uygulamaların telefonu-
muzdaki verilere ulaşmak için yaptığı izin taleplerine 
bizim dikkat etmeden verdiğimiz her onay, kişisel bil-
gilerimizin tanımadığımız kişilere yollanması anlamına 

SANAL DÜNYANIN GERÇEK RİSKLERİ

gelmektedir. Öğrencilerimize ve çocukları-
mıza çokça uyarılarda bulunduğumuz konu-
lardan bir tanesi, evimizin dış görünüşünü 
gösteren ve adres bilgilerimizi ortaya çıka-
rabilecek fotoğrafların paylaşılmamasıdır. 
Çünkü dijital fotoğraf çeken cihazların ne-
redeyse tamamı GPS koordinatlarımızı yani 
konum bilgilerimizi fotoğraf dosyasına kay-
dediyor.

  Sosyal medyanın bir diğer zararı da ana 
dilimizin yozlaşmasının önünü açmasıdır. 
Sosyal medyadaki sohbetlerde yapılan ke-
lime kısaltmaları veya yabancı kelimeleri 
Türkçe gibi kullanmaları neticesinde artık 
e-posta yazışmalarında ve diğer resmî ya-
zılarında da bu yanlış kelimeleri yazmaya 
devam edebiliyorlar. Örneğin likelamak, 
formatlamak, vb. Türkçe kelime kullanmak 
yerine İngilizce kelimeleri daha fazla kulla-
nabiliyorlar. Mesela, tamam demek yerine 
OK denmesi gibi. En önemlisi de maalesef 
yazım ve imla kurallarına uyulmaması ger-
çek hayata da yansıyor. 

  Sosyal medyanın tehlikeler içeriyor diye 
tamamen kullanmamak olmaz. Çünkü artık 
bizler endüstri 4.0 toplumu sürecine girdik. 
Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği mo-
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“dern teknolojileri de kullanması gereken bir toplulu-
ğun içinde yaşıyoruz. Hatta ilk defa 2017 yılında Ja-
ponya başbakanı toplum 5.0 kavramını kullanmıştır. 
Yani artık bilgi toplumu olmaktan çıkıp süper akıllı 
toplumlar hâline geliyoruz.

  Bizim amacımız bu teknolojileri doğru bir şekilde 
entegre edip doğru bir biçimde kullanılmasını sağ-
lamak. İnsanlar yakın gelecekte teknoloji ile daha 
fazla etkileşim içine girecekler. Hayatımızda kul-
landığımız her elektronik ürün, birbirleriyle bir ağ 
üzerinden haberleşecekler.

  Toplum olarak kesinlikle her şeyi bilinçli kullan-
maya ihtiyacımız var. Çünkü bilinçli kullanım bilgi 
üretimini, bilgi üretimi de küresel gücü getirecektir. 
Artık siber savaşlar dönemindeyiz. Geçenlerde duy-
duğum bir haberde ABD ordusu çocuklara sistemle-
re sızma dersi vermeye başlamış. 2015 yılında İsrail 
siber güvenlik dersini ders programlarına yerleştir-
miş durumda. Yine 2017 yılında İngiltere’de siber 
güvenlik adına çalışmak isteyen öğrenci ve öğret-
menler için çalışmalara başlanmış. Türkiye’de ise 
çok yeterli olmamakla birlikte bazı girişimler mev-
cuttur. Millî Eğitim Bakanlığının “Sosyal Medya 
Okuryazarlığı” isimli dersi buna örnek gösterilebilir.

  Ben bu çalıştaydan da çok değerli sonuçlar çıkaca-
ğını düşünüyorum. Sosyal medya kullanımı ile ilgili 
ilk bilgilerin verilme yaşının ana okulundan itibaren 
başlanılmasının daha uygun olacağını düşünüyo-
rum. Nasıl ki 1980’li yıllarda devlet tarafından des-
teklenen okuryazarlık seferberliği, yine 1990’lı yıl-
larda başlatılan bilgisayar okuryazarlığı gibi bunlara 
benzer şekilde 2000’li yıllarda da artık sosyal medya 
ağ okuryazarlığının bir gereklilik ve zorunluluk ol-
duğu çok açıktır.

  Bence aynı FATİH projesinde olduğu gibi öncelikle 
eğitimcilerin bu konularda bilgilendirilmesi ve eği-
tim verebilecek düzeye getirilebilmesi, sonrasında 
sosyal medyanın doğru kullanımı ve siber güvenli-
ğin zorunlu ders olarak okutulması gerektiğini düşü-
nüyorum. Bir sonraki adım ise mesleki olarak Millî 
Eğitimin Bakanlığının açacağı liseler ile ve özel ku-
rumlarla mesleki eğitim boyutuna taşımak olacaktır. 

  Atlanılmaması geren bir diğer kısım ise hayat boyu 
öğrenme kanalı ile Millî Eğitim Bakanlığının, Halk 

Eğitim Merkezleri yoluyla isteyen her kişiye eğitim 
verilip sertifikalar verilmesi görüşündeyim. Çok 
yakın bir gelecekte bu sertifikaların sorulacağını 
bir gereksinim hâline gelebileceğini düşünüyorum. 
Hatta ileri gelecekte belki bir Bilişim Bakanlığı ya 
da Siber Gelişim ve Güvenlik Bakanlığı kurulup il-
gili bakanlıklarla, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla 
beraber çok paylaşımlı çalışmalar içine girilip daha 
ciddi adımlar atabiliriz görüşündeyim.
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PROF. DR. SEVİNÇ GÜLSEÇEN
İstanbul Üniversitesi

“
   Böylesine önemli bir etkinliği düzenleyen herkese çok 
teşekkür ederim.

  İnternet ve sosyal medya kullanımı bir bağımlılığa dö-
nüşüyor ve bizler için bir risk teşkil ediyor. Düne bak-
tığımızda bilgisayarlı haber grupları geçmişte hep var-
dı. 1979’da IBM şirketi internetin babası sayılan Bitnet 
sistemini oluşturdu. O zamanlar bu tür grupları sadece 
uzmanlar ve yetkili kişiler kullanıyordu ama günümüzde 
artık herkes kullanıyor. Gençlerin %68’inin sosyal med-
ya kullandığını biliyoruz.

  Gençler sosyal medyayı daha çok haberleşmek ve ar-
kadaşlarıyla eğlenmek için kullanıyor ancak; bunu ya-
parken de daha az uyuyor, daha az sosyal ilişki kuruyor. 
Bir diğer tehlike de sosyal medyayı bireylerin yönettiğini 
düşünüyor. Bağımlılık o kadar tehlikeli bir hâl almış ki 
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 
bir internet bağımlılığı polikliniği var. Poliklinikte soh-
bet ve sosyal medya bağımlılarından, çevrim içi alışveriş 
meraklılarına, cinsel içerikli site tutkunlarına, saatlerce 
bilgisayar oyunu oynayanlara kadar yetişkin, kadın, er-
kek, çocuk birçok kişi tedavi görmektedir. Bu hastalık-
lar, psikiyatrik bir rahatsızlık kabul edildiği için çeşitli 
tıbbi isimleri var. İnternet bağımlılığı, patolojik internet 
kullanımı, aşırı internet kullanımı ya da uygun olmayan 
internet kullanımı isimleriyle de anılıyor.

  İnternet ve sosyal medya kullanımının risk teşkil etme-
sinden dolayı siber güvenliği de gündeme getirmiştir. Bu 
konuda yani siber güvenliğin uygulanması konusunda 
çok ısrarcı olunması gerektiğini düşünüyorum. 13 Şu-
bat 2018 tarihinde Ankara’da yapılan ve Türkiye Bilişim 
Derneğinin organize ettiği “Siber Güvenlik Ekosistemi-
nin Geliştirilmesi Zirvesi” yapıldı. Ben de bu zirveye 
katıldım. Orada edindiğim bazı çok önemli bilgileri de 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle gördüğüm kada-
rıyla ülkemizde bu konu ile alakalı çeşitli kümelenmeler 
oluşmakta, etkinlikler yapılmakta ve kurumsal bilinçlen-
meler olmaktadır. Bir ekosistem oluşmaktadır. Bu eko-
sistemin gelişmesi ile hedeflenen aslında siber güvenliğin 

BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞIN AMA KARARLARINIZI ASLA

konusunun ve önlemlerinin ülke çapında il-
gili kurumların dahil edilerek ortak bir ha-
reketin başlatılmış olmasıdır. Siber güvenlik 
neden çok önemli sorusunu sorduğumuzda 
karşımıza üç önemli cümle çıkıyor: 

1. Millî güvenliğin ayrılmaz ve önemli bir 
parçası,

2. Ulusal güvenliğimizin teminatı,
3. Toplumun tüm katmanlarını ilgilendiri-

yor.

  Biz, “Siber güvenlik, uzmanların işidir, 
onların bizi korumalarını bekleyelim.” di-
yemeyiz. Bu konu toplumun tüm bireylerini 
ilgilendiriyor. Zaten bu çalıştay gibi etkin-
liklerimizi de insanlara farkındalık kazan-
dırmak, insanlarımızı bilinçlendirmek ve 
eğitime doğru bir adım atmak için düzenli-
yoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının (Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı) konuyu sahiplenmesiyle birlikte Bilgi 
Güvenliği Derneğinin de yoğun katkısıyla 
hazırlanan ulusal siber güvenlik çalışmala-
rının yürütülmesi, yönetilmesi ve koordi-
nasyonuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 
20 Ekim 2012 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlanmış olup böylece siber güvenlik 
konusunun hukuki zemini oluşturulmuştur.
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  Ankara’da yapılan Siber Güvenlik Ekosisteminin 
Geliştirilmesi Zirvesi’nde siber güvenlik açısından 
kritik sektörlerin enerji, bankacılık ve sağlık oldu-
ğu söylendi. Benim buna bir itirazım var. Nitekim 
o günkü zirvede de birkaç kişi bu itirazı dile getir-
di. Kritik sektörlerin arasına biz eğitimi de katmak 
zorundayız. Her şey eğitimle başlamıyor mu?  Her 
şeyin temelinde eğitim yok mu? Eğitim de bir he-
def ve saldırıya açık bir alandır. Çok hızlı bir şekilde 
eğitimi de bu kritik sektörlerin içine alıp ona göre 
önlem planlaması yapmalıyız.

  Siber güvenlik açısından korunması gereken var-
lıklar nelerdir? Bu sorunun cevabını verdiğimizde 
karşımıza şunlar çıkıyor: İnsanlar, veriler ve veri ta-
banları, bilgi havuzları, deneyimler, sistemler, dona-
nımlar, yazılımlar, mülkiyet hakları, şifreler, ürün-
ler, mevzuat ve standartlar.

  Bunca tehlike ve tehdit varken bilgilerimizi pay-
laşırken dikkatli olmalıyız. Gerçek dünya ile sanal 
dünya sanki artık birbirine karıştı. Bizim hangi dün-
yalarda var olduğumuzu bir düşünelim. Birincisi fi-
ziksel bir biyolojik varlık olarak gezegenimizde ya-
şıyoruz. Diğer taraftan hepimizin duygularımız ve 
düşüncelerimizden oluşan bir iç dünyası var. Bir de 
artık sanal dünyada yaşıyoruz. Sanal kimliğimizle 
bir varlığız. Ne yazık ki sosyal medyanın hâkimiyeti 
arttıkça tek dünyaya gidiş de hızlanmaktadır. Sanki 
gerçek dünyamızı bırakıp sanal dünyanın bireyleri 
gibi davranıyoruz. Bunun çok büyük bir tehlike ol-
duğuna dikkat çekmek istedim.

  Facebook, kurumsal misyonunu dünyanın insanla-
rını düzenlemek olarak açıklamıştır. Bunu da tek tip 
insan oluşturarak yapmayı hedeflemiştir.

  Biraz da kimliklerden bahsedersek, toplumsal kim-
lik neyse insanların sosyal medyada da oluşturmaya 
çalıştığı şey bunun çok benzeridir. Biz kendimizi 
sosyal medyada çoğunlukla olduğumuz gibi ifade 
etmek istiyoruz. Sanal kimlik, normal yaşantıya her 
zaman çok paralel olmasa da kişiler sosyal medya-
da görünmek istedikleri gibi göründüklerin de mut-
lu oldukları için sanal kimlik ön plana çıkmaktadır.  
İşte o noktada da bizim egomuz devreye girmeli. 
Çünkü egomuz bunun dozunu ayarlayacak ve sı-
nırlar koyacak. Biz çok bencil bir insansak, kendi-
mi illa göstermek istiyorum, dersek dozu kaçırmış 

oluruz. Tehlike de bu noktada başlar ve devam eder. 
Egomuzu yani iç dünyamızı kontrol ederek biz, ken-
dimizi sınırlayabiliriz. Bu şekilde daha az tehlike-
lere açık hâle gelmiş oluruz. Aslında bu kimlikleri 
düşündüğümüzde bizler internet üzerinde bir karak-
ter oluşturma çabasındayken başka birileri için birer 
istatistikten ve dolandırılacak bir hesaptan başka bir 
şey değiliz.

  Kararlarımızı açıklarken kişisel, ailevi ve iş haya-
tımızdaki mahremiyetimizi deşifre etmiş oluyoruz. 
Bilgi güçtür. Bu noktada 5N1K kuralını hatırlatmak 
istiyorum. Bilgi güçtür ama ne zaman güçtür? Bizi 
ne zaman koruyabilir? Ne kadarını, ne zaman, nasıl 
ve nerede paylaşacağımızı bilirsek, neden ve kimin-
le paylaşacağımızı bilirsek o zaman bilgi güç hâline 
gelir. Farkındalık neden önemli? Çünkü farkında ol-
madığımız bir tehlike için önlem alma ihtiyacı duy-
mayız. Bu yüzden siber güvenlik konusunda önce 
farkındalık oluşturmalıyız. Tüm kesimler, tüm ku-
rumlar bunun farkında olmalı. Bilinçlenme neden 
önemli? Çünkü tehlikeyi fark ettiğimizde önlem 
alma girişiminde bulunmaya başlarız. Eğitim neden 
önemli? Çünkü tehlike anında stratejik düşünüp han-
gi önlemi alacağımızı bilmeliyiz. İşte bu önlemleri 
de bize siber güvenlik konusunda yapılacak eğitim-
ler, çalıştaylar, toplantılar, kongreler, konferanslar 
verecek. Ama en önemlisi Millî Eğitim Bakanlığının 
bu konu üzerinde çok yoğun ve çok sayıda eğitim 
programları düzenlemesi gerektiği düşüncesinde-
yim. Yine Ankara’daki toplantıda katılımcılar, bu 
konudaki derslerin ilköğretimden itibaren müfredata 
konması gerektiği vurgulandı. 
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uzmanlar ve yetkili kişiler kullanıyordu ama günümüzde 
artık herkes kullanıyor. Gençlerin %68’inin sosyal med-
ya kullandığını biliyoruz.

  Gençler sosyal medyayı daha çok haberleşmek ve ar-
kadaşlarıyla eğlenmek için kullanıyor ancak; bunu ya-
parken de daha az uyuyor, daha az sosyal ilişki kuruyor. 
Bir diğer tehlike de sosyal medyayı bireylerin yönettiğini 
düşünüyor. Bağımlılık o kadar tehlikeli bir hâl almış ki 
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internet kullanımı isimleriyle de anılıyor.
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sinden dolayı siber güvenliği de gündeme getirmiştir. Bu 
konuda yani siber güvenliğin uygulanması konusunda 
çok ısrarcı olunması gerektiğini düşünüyorum. 13 Şu-
bat 2018 tarihinde Ankara’da yapılan ve Türkiye Bilişim 
Derneğinin organize ettiği “Siber Güvenlik Ekosistemi-
nin Geliştirilmesi Zirvesi” yapıldı. Ben de bu zirveye 
katıldım. Orada edindiğim bazı çok önemli bilgileri de 
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reketin başlatılmış olmasıdır. Siber güvenlik 
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yor.

  Biz, “Siber güvenlik, uzmanların işidir, 
onların bizi korumalarını bekleyelim.” di-
yemeyiz. Bu konu toplumun tüm bireylerini 
ilgilendiriyor. Zaten bu çalıştay gibi etkin-
liklerimizi de insanlara farkındalık kazan-
dırmak, insanlarımızı bilinçlendirmek ve 
eğitime doğru bir adım atmak için düzenli-
yoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının (Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı) konuyu sahiplenmesiyle birlikte Bilgi 
Güvenliği Derneğinin de yoğun katkısıyla 
hazırlanan ulusal siber güvenlik çalışmala-
rının yürütülmesi, yönetilmesi ve koordi-
nasyonuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 
20 Ekim 2012 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlanmış olup böylece siber güvenlik 
konusunun hukuki zemini oluşturulmuştur.
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DR. ÖĞR. ÜYESİ NAFİZ ÜNLÜ
İstanbul Teknik Üniversitesi

   İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 
böyle güzel bir çalıştayı tertip ettikleri için 
teşekkür ediyorum.

  Biz 2001 yılında Türkiye’de ilk defa 
Bilgi Güvenliği Konferansı’nı yaptık. O 
tarihlerde henüz bilgi güvenliği kavramı 
henüz yeterince anlaşılmıyordu. 2001 yı-
lında dünyaca ünlü hacker Kevin Mitnick 
ile bir video konferans düzenledik. Burada 
Batılı ülkelerin bilgi güvenliği konularında 
1990’lı yılların sonlarına doğru önem ver-
meye başladıklarını gördük. Bunun sebep-
lerinden birisi de internetin hızla gelişme 
süreci. Ne zaman internet hızla yayılmaya 
başlarsa o zaman bilgi güvenliği kavramı 
ortaya çıkmaya başlıyordu. 2001 yılında 
bilgi güvenliği uzmanlığı diye bir pozis-

“
SİBER GÜVENLİK UZMANLIĞI

yon çok azdı. Sadece finans sektöründe bankalarda 
yavaş yavaş görmeye başladık. Bu konferansları her 
yıl yapmaya başlayınca farkındalık artmaya başladı. 
Bir sonraki aşamada sivil toplum örgütleriyle iş birliği 
yapmaya başladık. Ankara’da Bilgi Güvenliği Derneği 
kuruldu. Bu konularda hizmet veren diğer bir dernek 
Türkiye Bilişim Güvenliği Derneğidir. Temel amaçları 
Türkiye’de toplumun tüm kesimlerine siber güvenlik 
farkındalığını yaymak. 

  Binali Yıldırım’ın da belirttiği üzere ülkemizde çok 
sayıda güvenlik uzmanı açığı bulunmaktadır. Ben üni-
versiteyi bitiren arkadaşlara bu alana yönelmelerini 
tavsiye ediyorum. Sadece Türkiye’nin değil İngiltere 
ve diğer Avrupa ülkelerinin de bu alanda yetişmiş kişi-
lere ihtiyaçları var.

  Peki siber güvenlik uzmanları nasıl yetiştirilmeli? Bu 
konuda tabi ki üniversitelere büyük görevler düşüyor. 
Kendim İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitü-
sünde ders veriyorum. Orada neler yaptığımızdan bah-
setmek istiyorum.

  İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü içe-
risinde siber güvenlik konularında master ve doktora 
programlarımız ile çeşitli kurslar sonunda verdiğimiz 
sertifika programlarımız var.

  Türkiye’de gençlerin çoğu bilgisayar bağımlısı. Bu 
durumun zararı aynı zamanda ailelere de dokunmaya 
başlıyor. Okullarımızda siber güvenlik farkındalığının 
ben de ilkokullarda başlaması gerektiğini düşünüyo-
rum. Hangi ortamlara girersek ne olur? Hangi bilgi-
lerimiz değerlidir? Zararlı bilgi nedir? gibi başlıkları 
mutlaka anlatmalıyız.

  Maalesef internette farkında olmadan birçok kişisel 
bilgimizi paylaşıyoruz. Çocuklarımızın karne fotoğ-
rafları, alt-üst soy bilgisi, doğum tarihimiz gibi kişi-
sel bilgilerimizi önce bizler paylaşmamalıyız sonra da 
bunu çocuklarımıza öğretmeliyiz. Verdiğimiz, paylaş-
tığımız tüm bilgilerimizin firmaların ana makinelerin-
de tutulduğunu unutmamalıyız. Çocuklara verilmesi 
gereken eğitimde hem aileye hem de öğretmenlerimi-
ze görevler düşmektedir.

  Son birkaç yıldır dünyayı ve ülkemizi etkileyen dalga 
dalga saldırılar gelmeye başladı. Yakın zamanda dün-
yadaki binlerce bilgisayarı etkileyen wannacry saldı-



19SİBER GÜVENLİK VE SOSYAL MEDYANIN DOĞRU KULLANIMI ÇALIŞTAYI RAPORU

“

rısı aslında güncellenmemiş bilgisayarları etkiledi. 
Bu saldırıda bilgisayarlardaki veriler şifrelenip fid-
ye isteniyordu. Bu bize gösteriyor ki kullandığımız 
her program, mutlaka güncel ve lisanslı olmalı.

  Cep telefonlarında indirdiğimiz programlara da 
ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bilgileri de 
gençlerimize, çocuklarımıza aktarmalıyız. 

  Bilgisayar alanında çocuklar ve gençler bizlerden 
daha bilgili. İngiltere’de okullarda yapılan bir araş-
tırmada, bilgi güvenliği konularında müdür ve de-
neyimli öğretmenlerin %50’den fazlasının çocuk-
lardan daha az bilgiye sahip oldukları ortaya çıktı. 
Bilgi teknolojileri konularını çok iyi bilmemiz gere-
kiyor ki biz de öğrencilere aktarabilelim.

  Bizim kurumlarda gördüğümüz 5 adet bilinmesi ve 
uygulanması gereken güvenlik riskleri var:

1. Her linke tıklamamamız gerekli. 
2. Bilinmeyen kaynaklardan gelen bilgileri test et-

memiz gerekiyor.
3. Bir hata oluştuğunda sebepleri araştırılmalı.
4. Güncel olmayan yazılımlar güncellenmeli.
5. Okuldaki bilgisayarların yedekleri alınmalı. 

  Siber güvenlik alanında eğitimin de kritik alt 
yapılar listesine alınması gerektiğini düşünüyo-
rum. Risk analizlerinin doğru yapılması gereki-
yor. Örnek olarak İran’da nükleer santrallerin-
deki bilgisayarlara Amerikalı ve İsrailli ajanlar 
sızdılar. İran Devlet Başkanı bir gün televiz-
yonda konuşurken arkasında görülen tesislerin 
fotoğraflarını inceleyen ajanlar santrali yapan 
firmanın ismini gördüler. Altyapıyı sağlayan fir-
manın ismini gördükten sonra kullanılan ekip-
manlardaki açıkları kullanarak bir flash bellek 
aracılığı ile santrale sızmayı başardılar. Bu ib-
retlik olay da bize şunu gösteriyor ki ulusal gü-
venliğimizi, verilerimizi korumak istiyorsak her 
şeye dikkat etmemiz gerekiyor. 

  Şunu unutmamak gerekiyor ki siber saldırılar 
her zaman başımıza gelebilir. Bu tip durumlara 
maruz kalındığında neler yapılması gerektiğini 
temel seviyede bilmemiz gerekiyor. Okullarda 
temel seviye güvenlik eğitimlerinin verilmesi 
sayesinde belirli noktalara varacağımızı düşü-
nüyorum.
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  Binali Yıldırım’ın da belirttiği üzere ülkemizde çok 
sayıda güvenlik uzmanı açığı bulunmaktadır. Ben üni-
versiteyi bitiren arkadaşlara bu alana yönelmelerini 
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rum. Hangi ortamlara girersek ne olur? Hangi bilgi-
lerimiz değerlidir? Zararlı bilgi nedir? gibi başlıkları 
mutlaka anlatmalıyız.
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rafları, alt-üst soy bilgisi, doğum tarihimiz gibi kişi-
sel bilgilerimizi önce bizler paylaşmamalıyız sonra da 
bunu çocuklarımıza öğretmeliyiz. Verdiğimiz, paylaş-
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de tutulduğunu unutmamalıyız. Çocuklara verilmesi 
gereken eğitimde hem aileye hem de öğretmenlerimi-
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İLETİŞİM UZMANI BUĞRA AYAN
Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim 

Başkanlığı

   İnternet denince akla gelen cevaplara 
yaşı olgun olanlar “bilgi” derken, gençler 
“geyik yapma, film izleme” gibi cevaplar 
verirken aslında şunu hatırlamamız gerekir 
ki internet bir endüstridir. Endüstriyi sürük-
leyen ise şirketler.

  Şirketler internetin kullanımı ile kurallar 
koymaya çalışıyorlar. Bence bizim yapma-
mız gereken şey, şirketlerin bakış açısını 
okuyup oradaki kendimize zarar veren kı-
sımları ayıklayıp üretim tarafına yönelmek 
olmalı. 

  Sizlere internetin genel hikâyesini anlat-
mak istiyorum. İnternette her zaman bir 
tavşan numarası vardır. Mesela ben buraya 
gelirken müzik dinledim, radyo dinledim. 

“
SEMANTİK GELECEK

Hiç birisine para ödemedim. Peki benim sponsorum 
kimdi? Benim sponsorum tavşanlar, başı kesik tavuk-
lar ve balinalardı. İnternet endüstrisi her dönem aynı 
illüzyonistlerin yaptığı gibi tavşanlar piyasaya çıkarır. 
Mesela günümüzde en popüleri çocuklar üzerinden 
“Youtuber” diye tabir edilen internet yayıncılığı. Me-
sela bu akıma 1000 çocuk sürüklenecek, sadece bir 
tanesi para kazanacak. Geriye kalanlar ise, bir tavşan 
gibi sahneye çıktıktan sonra bir köşeye atılmış olacak-
lar.

  “Başı kesik tavuk” denilen tabir de şudur: Eski Go-
ogle çalışanı Tristan Harris diyor ki biz “Kullanıcıların 
başları kesik tavuklar gibi uygulamamızı kullanmala-
rını istiyorduk.” Gerçekte endüstrinin bakış açısı da 
bu.

  Balina tabiriyle kast edilen oynanması ücretsiz gibi 
görünen ancak çocukları ekrana bağlayan oyunları sa-
atlerce oynayan oyuncular için kullanılıyor. Daha de-
rine indiğimizde aslında çocuk kendisini ispatlamak, 
bir hikâye anlatmak istiyor. Kendi hikâyesini yazacak 
araçları bilmediğinde endüstrinin sattığı hikâyeleri 
kullanıyor.

  Gençler ve çocuklar interneti daha hızlı kullanıyor-
lar. İnterneti bir trafiğe benzetirsek trafikte akan hızlı 
bir araba gibi davranıyor. Bizler bu arabayı durdurup 
kenara çektiğimizde bu çocuk 21. yüzyılın becerileri-
ni öğrenemiyor ve vasıfsız kalıyor. Bıraktığımızda da 
duvara çarpıyor. Çocukları internette bir şeyler üreten 
alana sokmak gerekiyor.

  Bir ilginç bilgi daha vermek gerekirse, dünyada iki 
sektör müşterilerine “kullanıcı” olarak hitap ediyor. 
Birisi uyuşturucu, diğeri de bilişim sektörü. İnternette 
aslında ürün interneti kullananların kendisidir. Bizle-
rin mutluluğu, kızgınlığı, sevinçleri her şey bu ürünün 
parçası ve pazarlanan bir öğe.  İnternete bir çocuğun 
doğumundan itibaren konan paylaşım ve fotoğraflar 
neticesinde çocuk, 13-14 yaşına geldiğinde Facebook 
zaten çocuk hakkında müthiş bir bilgiye sahip oluyor 
ve bu bilgileri satmaya başlıyor. Bu tip durumlara in-
ternet kullanıcılarının ürünleşmeye başladığı yaş adı 
veriliyor.

  Bu endüstrinin en acımasız taraflarından birisi insani 
olmayışıdır. Nitekim Netflix CEO’su Reed Hastings, 
şu ifadeyi kullanmıştır: “Bizim en büyük rakibimiz 
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“

Youtube değil, uykudur.” Dizi ve oyun endüstrisi 
çocuklara uyku izni bile vermek istemiyor. Uykuyu 
rakip olarak gören bir endüstri çok acımasızdır.

  Son zamanlarda yaşanılan Mavi Balina isimli bir 
bilgisayar oyunu ve akabinde gelen intihar vakaları 
da şiddete dönüşen durumunu gösteriyor. Aslında 
Mavi Balina bir oyun değil intiharın oyunsallaştı-
rılmasıydı. Bu senaryo Matrix’in animasyon serisi 
içeriklerinde de kullanılmıştı.

  Dijital unutkanlık konusu da oldukça önem arz et-
mektedir. İnternette üretmeden boşa vakit geçirmek 
beynimizin de daha az kullanılmasına yol açıyor ve 
çeşitli zararlar veriyor. 

  Toplum 5.0 konusu çok önemli ve toplumumuzda 
çok az kişi biliyor. İnsanların yönetilmesinde büyük 
veriler rol oynayacak.

  Artık semantik bir dünyaya gitmeye başladık. Her 
şey anlamsallaşmaya başlıyor. Yani örneğin Instag-
ram’a birisi bir fotoğraf koyup bir diğer kişi bunu 
fotoğrafı beğendiğinde bu durum sosyal olgu olu-
yor. Sonraki adımda ise Instagram, fotoğrafları ana-
liz etmeye başlıyor, yüz tipine bir kod isim veriyor 
ve bu yüz tipi, saçını mesela yan tarayınca %35 
daha çok beğeni alıyor diye size öneri veriyor. Eğer 
Instagram’ın önerilerine uyduğumuz takdirde kim-
liğimizi yönetmeye başlıyor. İşte bu adım semantik 
dünyaya girşimiz oluyor. Böylece herkes marka ol-
maya başlıyor.

  Semantik evrenin bir diğer boyutu ise kripto pa-
ralar. Eğer sosyal medya devleri de ortak paraya 
geçerse dünyada ortak bir para birimi oluşmaya 

başlayacak. Henüz bu tip paraların takibi yapı-
lamadığı için siber güvenliğin de geleceğini et-
kileyeceğini düşünüyorum.

  Dünyada eğitim paradigması tamamen değişti. 
Udemy ve Coursera bu yeni alanın öncüleri du-
rumundalar. Ayrıca birçok üniversitenin internet 
sitelerinden yayımlanan dersler de oldukça fay-
dalı. Bu sitelerden alınan sertifikalar gelecek-
te çok daha değerli olabileceklerdir. Çünkü bu 
kursları bitiren birisi bir üniversitenin ilgili bö-
lümünü bitiren bir kişiden daha güncel bilgiler 
biliyor olacaktır.

  Oyunlaştırma konusu bir oyun veya sosyal ba-
ğımlılık varsa kesinlikle kullanılmalıdır. Süre-
cin yönetiminde etkin rol oynayacaktır. Mesela 
Youtuber olmak isteyen bir çocuğa Milli Eğiti-
min kanalında sosyal medyanın doğru kullanı-
mı hakkında çektiği videolar konulabilir. Yani 
çocuğun dünyasına girerek ve ona kendini ifade 
etmesi için bir hikâye vererek bağımlılığı üret-
kenliğe dönüştürebiliriz.

  Önümüzdeki çocuğun merakına göre internette 
kendini ifade alacağı bir alana hemen yönlen-
dirmemiz gerekiyor. Böylece Mavi Balina gibi 
kötü örnekler için endişelenmemize gerek de 
kalmayacak.

  İnternet, gelecekte daha fazla hayatımızda yer 
almaya devam edecek. Bir sonraki adımda gi-
yilebilir teknolojiler, dijital pazarlama, kodlama 
ve 3D yazıcılar, github gibi öğelerin insanların 
sosyal hayatına yön vermesi bekleniyor.
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ÇALIŞMA GRUPLARI VE KONULARI

1. GRUP

2. GRUP

3. GRUP

4. GRUP

5. GRUP

• Sosyal Medyanın Doğru Kullanılması
• Bir Meslek Olarak Sosyal Medya Uzmanlığı
• Sosyal Medya Okuryazarlığı

• Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı
• Kişisel Mahremiyetin Korunması
• Dijital Ayak İzi
• Siber Ahlak

• Siber Güvenlik Farkındalığı Oluşturma ve 
Artırma

• Temel Seviye Siber Güvenlik Önlemleri 
Kriterlerinin Oluşturulması

• Bir Meslek Olarak Siber Güvenlik Uzmanlığı 
ve Eğitimleri



23SİBER GÜVENLİK VE SOSYAL MEDYANIN DOĞRU KULLANIMI ÇALIŞTAYI RAPORU

GRUP
RAPORLARI
VE ÖNERİLERİ
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1. grup raporu

ANA KONULARI

GRUP ÜYELERİ

• Sosyal Medyanın Doğru Kullanılması
• Bir Meslek Olarak Sosyal Medya Uzmanlığı
• Sosyal Medya Okuryazarlığı

MODERATÖRLER
Doç. Dr. Nilgün Tosun, Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

UZMANLAR
Dr. Şahin Bayzan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Erdal Yazgan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi
Buğra Ayan, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı
Murat Semiz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

RAPORTÖRLER 
Doğuhan Murat Yücel
Şebnem Emil

ÖĞRETMENLER
Doğuhan Murat Yücel
Şebnem Emil
Mustafa Köse
Yakup Güzel
Mehmet Uysal
Elif Elgin
Neslihan Çelik
Kübra Tanrıverdi İnan
Uğurcan Avcı

KOLAYLAŞTIRICI
Fatih Çırakoğlu
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   Toplum 5.0 kavramının sıkça konuşulduğu bugünlerde, bilişim teknoloji-
lerinin toplum yaşamına entegre edilmesi ve teknoloji-insan etkileşiminin 
en üst düzeye çıkarılması, bir başka ifadeyle süper akıllı toplumlar oluştu-
rulması adına çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı da eğitim 
alanındaki entegrasyon uygulamalarıdır. Entegrasyon çalışmalarının genel 
çerçevesini, güncel bilişim teknolojilerinin öğrenme ve öğretme süreçlerin-
de uygun ve etkin kullanımını sağlamak oluşturmaktadır.

   Sayısı 500’ü bulan, kullanıcı sayısı ise dünya genelinde milyarları bulan 
sosyal medya platformları, güncel bilişim teknolojilerinden biridir. Türki-
ye’de nüfusun %63’ü aktif sosyal medya kullanıcısıdır. Her yaş, cinsiyet, 
eğitim düzeyi ve meslek grubundan bireyin, farklı amaçlarla kullandığı bu 
platformlar, bilinçli kullanılmaması nedeniyle, özellikle çocuklar ve gençler 
için tuzaklarla dolu suç mecraları hâline dönüşebilmektedir. Oysaki birçok 
sosyal medya platformu çeşitli eğitim düzeylerinde birçok ders için öğren-
me-öğretme ortamı ya da aracı olarak kolaylıkla kullanılabilir. Ders öncesi, 
sırası ve sonrasında, özellikle web 2.0 araçlarının da desteğiyle sosyal med-
ya etkin bir öğretim teknolojisi olabilir. Bu noktada, öğrenci-öğretmen-ve-
li-yönetici bağlamında sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda bazı 
sorunlar ve ihtiyaçlar olduğu göze çarpmaktadır.

   Siber Güvenlik ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı Çalıştayı 1. Grup 
olarak amacımız, bu sorun ve ihtiyaçları belirleyerek giderilmesi hususunda 
çözüm önerileri sunmak olmuştur. Bu bağlamda aşağıdaki başlıklar altında 
sosyal medyanın bilinçli kullanılması konusu irdelenmiş ve sunulmuştur.

“
“
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MEVCUT DURUM

ÖĞRENCİLER

Bazı öğrenciler sosyal medya yazışmalarında, uygunsuz ve yakışıksız ifadeler kullan-
maktadırlar. Sosyal medyada karşılıklı atışmalar şeklinde sergilenen bu olumsuz tavır, 
ne yazık ki okul ortamında fiziksel saldırıya kadar giden gerginliklere neden olmaktadır.

Öğrencilerin bir kısmı, gerçek dünya koşullarında suç olan konuşma ve davranışların sos-
yal medyada suç olduğunun farkında ve bilincinde değildir. 

Bazı öğrenciler sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarında etik, ahlaki ve hukuki 
değerleri yok saymaktadır.

Sosyal medya kullanımı öğrencilerde çoğu zaman amaçsız hatta bağımlılık düzeyinde 
görülebilmektedir.

Sosyal medyada siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin büyük bölümü bu durumu öğ-
retmenleri ya da arkadaşlarıyla paylaşmamakta, ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Sosyal medyanın bağımlılık düzeyinde kullanımı sonucu öğrencilerin bir kısmında öğren-
me-öğretme süreçleri ile sosyal çevre etkileşimlerinde sorunlar görülmektedir.

Bazı öğrenciler, sosyal medyada kendilerine, ailelerine ya da yakınlarına zarar verebi-
leceğini düşünmeden paylaşımlarda bulunmaktadır. Dijital ayak izi kavramından ve bu 
kavramın öneminden haberdar değildir.

Öğrencilerin bir kısmı sosyal medyada doğru haber – yanlış haber ayırımını yapamamak-
ta, doğru bilgi kaynaklarını bilmemektedir.

Bir kısım öğrenciler sosyal medya kullanırken karşılaşabilecekleri riskler hakkında yete-
rince bilgi sahibi olmadığı gibi, karşılaştıkları riskli durumlarda yapacakları doğru davra-
nışları da bilmemektedir.
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MEVCUT DURUM

MEVCUT DURUM

İDARECİ VE ÖĞRETMENLER

VELİLER

Öğretmenlerin bir kısmı sosyal medyayı genellikle velilerle ya da öğrencilerle iletişim 
kurmak için kullanmaktadırlar.

Öğretmenlerin velilerle iletişim için en çok kullandığı sosyal medya WhatsApp, öğrenci-
lerle iletişim için kurmak için ise Facebook’tur.
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yeterince öğrenciye ulaştırılamamaktadır.
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tırımlar konusunda yeterli bilgi sahibi değildir.

Öğretmenlerle en çok WhatsApp aracılığıyla iletişim kurmaktadırlar.

Ancak sosyal medyayı etik kurallar çerçevesinde kullanma konusunda zaman zaman so-
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Sosyal medya okuryazarlığı ve sosyal medya etiği konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan 
veliler, uygunsuz yazışmaları nedeniyle çocuklarına doğru rol model olamamaktadır.

Bazı veliler, sosyal medya platformlarında çocuklarının yaşadıkları kavga/tartışma gibi 
olaylara müdahil olmaktadırlar.
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MEVCUT DURUM

ÖĞRENCİLER
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ÖNERİLER

ÖĞRENCİLER

Sosyal medya okuryazarlığı dersinin ilköğretimden başlayarak ders müfredatlarına dahil 
edilmesi önerilmektedir.

Okullarda, Bilişim Kulübü ya da Siber Güvenlik Kulübü adı altında oluşumlar için adım-
lar atılmalı, ilgisi ve yeteneği olan öğrenciler bir çatı altında toplanmalıdır.

Sosyal medyadaki (a) suç unsurları, (b) yasal yaptırımlar, (c) riskler, (d) bunlara yönelik 
önlemler ve (e) maruz kalındığında yapılacaklar hakkında yetkili kişilerle ilgili bilgilen-
dirme videoları öğrencilerle paylaşılmalıdır. Bu paylaşımlar Youtube’a da MEB’in kendi-
ne ait bir sosyal medya platformunda yapılabilir.

Sosyal medya etiği ve sosyal medyada ahlaki değerler standartlarını oluşturmak ve öğ-
rencilere kazandırmak için, değerler eğitimi ve ahlak bilgisi ders içerikleri, sosyal medya 
okuryazarlığı ve sosyal medya etiği konularını da kapsayacak şekilde güncellenmelidir.

Öğrencilerin kendi projelerini EBA ya da Youtube’da paylaşarak öğrenciler arasında bil-
gilendirme ve tartışma ortamları oluşturulması sağlanmalıdır.

Sosyal medyada karşılaşabilecekleri riskler öğrencilere video, drama, tiyatro, video kon-
ferans, oyun gibi etkinliklerle anlatılmalıdır.

“Gezici bilgilendirme/bilinçlendirme tırı” gibi projelerle, sosyal medyayı kullanma oranı 
düşük bölgelerde yaşayan öğrencilere eğitimler verilmelidir.

Öğrencilere dijital kimlik, dijital vatandaşlık ve dijital ayak izi kavramları ayrıntılı olarak 
öğretilmelidir.

Sosyal medyanın bilinçli kullanımına yönelik eğitici çocuk yaz kampları düzenlenmelidir.

MEB, Youtube’da kendi kanalını oluşturmalı ve isteyen öğrenci, öğretmen ve yöneticile-
rin eğitsel içerikli ürünlerini yayınlamalarına olanak tanımalıdır.

MEB; sosyal medyanın doğru ve bilinçli kullanımı konusunda Emniyet Teşkilatı, Adliye-
ler ve BTK ile iş birliği yaparak öğrenciler için eğitim seminerleri düzenlemelidir.
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Etkin sloganlarla öğrencilerin sosyal medya kullanımı ve güvenliği konusunda 
dikkati çekilmelidir.

Okullarda Siber Güvenlik Ekibi oluşturulmalıdır. Bu ekipte rehber öğretmenler, 
BT öğretmenleri ile daha önce siber güvenlik/zorbalık konularında olumsuz de-
neyimleri olan öğrenciler yer alabilir.

İlgili kurumlar öğrencilerin bilgilendirilmesi, bildiklerini uygulamaya dönüş-
türmesi, yönlendirilmesi ve ilgi çekmesi adına özel siteler ya da sosyal medya 
sayfaları oluşturmalıdır. Örneğin: www.cocuk.emniyet.gov.tr, www.cocuk.asel-
san.gov.tr gibi…

Öğrenciler, geleceğin meslekleri konusunda rehberlik desteği almalı, sosyal 
medya uzmanlığı, siber güvenlik uzmanlığı meslekleri için özendirilmelidir. Bu 
amaçla, meslek sahibi bireylerin öğrencilere bilgilendirme seminerleri vermesi 
sağlanmalıdır.

Sosyal medya uzmanlığı ve siber güvenlik uzmanlığı konularında ilköğretim-
den başlayarak kademe kademe dersler açılmalıdır.

Her iki konuda eğitim verecek öğretmen kadrosu yeter sayı ve niteliğe ulaştı-
ğında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, alan uzmanları, Emniyet Teşkilatı, Ad-
liyeler ve STK’lerle birlikte uygulamalı eğitimlerin yer alacağı Sosyal Medya 
ve Siber Güvenlik Liseleri açılmalıdır.

Ülkemizde mevcut Çocuk Üniversitesi müfredatlarına sosyal medya okuryazar-
lığı ve etiği dersleri eklenmelidir.

Birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda gerçekleştirilen oryantasyon program-
larına sosyal medya okuryazarlığı ve sosyal medya etiği.
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ÖNERİLER

İDARECİ VE ÖĞRETMENLER

Sosyal medya okuryazarlığı eğitimi uygulamalı olarak verilmelidir.

Derslerde sosyal medyayı kullanarak, oyunlaştırma ve diğer yeni yöntemlerin öğrenilme-
si için eğitim verilmeli, uygulama için olanaklar sağlanmalıdır (Mevzuat, teknolojik alt 
yapı gibi).

Sosyal medya bağımlılığı konusunda eğitim verilmeli, farkındalık oluşturulmalıdır.

Konuya ilişkin bilgi ve beceri sahibi olan öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini meslektaş-
larıyla paylaşmaları için yüz yüze eğitimler düzenlenmeli, videolarla destek verilmelidir.

Türkçe ve sınıf öğretmenleri, derslerinde sosyal medya yazışmaları ve etiği konularını 
işleyecek şekilde ders materyalleri kullanmalıdır.

Sosyal medya konusunda yetenekli öğrencilerin gelişimini desteklemek adına MEB; il-
gili özel sektör ya da resmî kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek farklı kategorilerde 
yarışmalar organize etmelidir. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmelidir 
(Konuya ilişkin yurtdışı kurum gezileri, teknolojik destek, burs vb.).

Tüm öğretmenler, olabildiği ölçüde derslerindeki kazanımları da dikkate alarak ders içi 
etkinlikler yapmalıdır. Öğretmenler bu etkinlikleri ve hazırladıkları ders materyallerini 
zümre toplantılarında paylaşmalıdır.

Toplu taşıma araçlarında internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı ile ilgili broşür, 
afiş ve kamu spotu paylaşımları konusunda idareciler, yerel yönetimler başta olmak üzere 
ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olmalıdır. 
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ÖNERİLER

VELİLER

Televizyonlarda kısa filmler ya da kamu spotları yayınlanmalıdır.

Çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeleri adına sosyal ve kültürel etkinliklere ücretsiz ka-
tılımları konusunda destek verilmelidir.

Sosyal medya okuryazarlığı eğitimlerine dahil edilmelidir.

Okullar her dönem, velilere yönelik bilgilendirme konferansları düzenlemelidir.

Tüm branş öğretmenlerinin katıldığı veli toplantıları düzenlenerek, sosyal medya kullanı-
mına ilişkin veli-öğretmen paylaşımları üst düzeye çıkarılmalıdır.

MEB’in hazırladığı ya da hazırlattığı sosyal medya temalı broşür ve afişlerin, velilerle 
iletişim kurulan sosyal medya platformlarında paylaşılmalıdır. Bu paylaşımlar belli peri-
yotlarda sürmelidir.
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2. grup raporu

ANA KONULARI

GRUP ÜYELERİ

• Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı
• Kişisel Mahremiyetin Korunması

MODERATÖRLER
Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayvaz Reis, İstanbul Üniversitesi

UZMANLAR
Murat Semiz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
Ümit Ergün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi
Yusuf Andiç, Türkiye Bilişim Derneği

RAPORTÖRLER 
Aysun Mergan
Yasemin Demir

ÖĞRETMENLER
Aysun Mergan
Yasemin Demir
Baki Aydın
Fatih Duran
Asiye Günel
Gülcan Saat
Cansu Aydın
Nurdan Danışmaz
Vural Yıldırım

KOLAYLAŞTIRICILAR
Kahraman Uzunoğlu
Burak Eskici

KONUK ÖĞRENCİ
Yavuz Uluslu

“• Dijital Ayak İzi
• Siber Ahlak
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MEVCUT DURUM VE YAPILMASI GEREKENLER

   İkinci grup olarak “Siber zorbalık, teknoloji bağımlı-
lığı, dijital ayak izi ve siber ahlak” konularını ele aldık. 
Siber zorbalık ve siber ahlak bir anlamda birbirlerini 
tamamlayan kavramlar. Siber zorbalık; çevrim içinde 
kişilerin karşılaştığı tehdit, taciz, istismar, şantaj, yalnız 
bırakılma, yoksunlaştırılma, toplumdan uzaklaştırılma 
gibi kavramın aslında toplanmış hâli siber zorbalık. Bu 
şekilde tanımlarsak daha iyi olacaktır. Siber zorbalık, 
kişisel bilgileri elde ederek yapılan onlara ait özel gö-
rüntüler üzerinde değişiklikler yaparak şahıslar üzerin-
de etki kurmak demektir. Olmayan bir şeyi varmış gibi 
göstererek ya da var olan bir şeyi karşılığında kullana-
rak tehdit ederek ondan bir şeyler talep etmek gibi şey-
ler siber zorbalık olarak tanımlanabilir. Lakap takma, 
aşağılama da siber zorbalık olarak tanımlanabilir.

   Atlanmaması gereken bir başka nokta ise siber zor-
balık daha sonra karşı tarafların hareketleriyle fiziksel 
zorbalığa gidebiliyor.
   
   Maalesef hem Türkiye’de hem de dünyada sosyal 
medya ve anlık mesajlaşma programlarında siber zorba-
lık oldukça yaygın durumda. Dijital ayak izi dediğimiz 
şey de bizim aslında ileride karşımıza gelebilecek olan 
kişisel verilerimiz olabilir. Fiziksel olarak fotoğraf, yer 
paylaşımı gibi bilgiler bize siber zorbalık olarak karşı-
mıza çıkabilir. 
   
   Yapılan bir araştırmaya göre 10 kişiden 4’ü bu siber 
zorbalığa maruz kalmış. Özellikle sahte hesaplar üreti-
lerek küçük yaş grubundan bireylere ulaşmaya çalışı-
yorlar. Sosyal medya üzerinde arkadaşlarımı koruma 
zorunluluğum var o yüzden arkadaşlarımı kimse göre-
miyor. Benim bilgilerimle sahte hesaplar açarak arka-
daşlarımı kandırabilirler. Çocuklar bunlardan çok daha 
fazla etkilenmektedir. Abisi, babası, annesi, dayısı gibi 
bir sahte hesap açıp çocuğu kandırabilirler.

   Millî Eğitim Bakanlığı tarafında konu ile ilgili olumlu 
gelişmeler var. 2015 yılından itibaren 5. sınıftan itiba-
ren dijital okuryazarlık dersi var. Ayrıca işlenen ders-
ler, etkileşimli tahtaların desteğiyle çocuklar üzerinde 
daha da etkili oluyor. Sosyal medyanın kullanımı açı-
sından çocukların avantajlar ve dezavantajlar açısından 
bilgilendirilmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

“
Ayrıca dijital dünyanın gelecekte yeni meslek alanlarına 
imkân sağlayacağı öğrencilere açıklanmalı ve çocukların 
bu alanlara doğru yönlendirme çalışmaları yapılması ge-
rekmektedir.

   Teknoloji bağımlılığı konusu da maalesef sadece ço-
cukları değil her yaştaki internet kullanıcısını tehdit et-
mektedir. Bu konuda her yaş için bir bilinç oluşturulması 
gerekli. Tüm bu konularda farkındalık oluşturulurken ya-
saklamanın durumu çözmeyeceği aksine çocuklara zarar 
vereceği bilinmektedir.   Konu hakkında ailelerde de bir 
bilinç oluşturulması gerekiyor. Aileler çocuklarının fotoğ-
raflarını onların izni olmadan sosyal medyada paylaşma-
malı. Kişisel bilgilerin ne olduğu, hangi bilgilerin payla-
şılmasının nasıl tehlikelere yol açacağı öğretilmelidir.
 
   Çeşitli broşürler, kamu spotları kısa film veya çizgi ani-
masyon dizileri oluşturulabilir. 

   Sportif ve sanatsal aktivitelere yönlendirmek öğrenciler-
de ve yetişkinlerde öğrenmeyi öğrenmek için kullanılan 
metotlar. Kendi yaptıklarını gördüğünde öğrenciler daha 
fazla üretken olmaya yönelebiliyorlar. Ancak başkalarının 
yaptıklarını gördükçe üretmekten çok tüketme ihtiyacı 
hissediyor. Genelde çeşitli nedenlerle aileler sanattan ve 
spordan çocuklarını farkında olmadan uzaklaştırıyorlar. 
Farkında olmadan çocukları bir yarışın içine sokuyorlar. 
Çocukları ve velileri spora, sanata yönlendirdiğimizde 
kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini de sağlayabiliriz.

   İSMEK ya da Halk Eğitim üzerinde anneler eğitilmeli. 
Anneler bebek doğmadan çocukla ilgili bilgileri paylaş-
maya başlıyorlar. Çocuk zaten doğmadan onun profil he-
sabı ve takipçileri oluşuyor. Dijital Ayak izi oluşturmaya 
başlıyor. Ancak anne de yaptığının sakıncalarından haber-
dar değil. Annelere ve babalara bu eğitimler verilebilir.

   Cumhurbaşkanlığı himayesinde Siber Güvenlik Farkın-
dalığını Arttırılması Komisyonu kurulması tavsiye edile-
bilir. Bu komisyonda YÖK, MEB, Aile Bakanlığı, İçişle-
ri Bakanlığı, USOM, TRT, Anadolu Ajansı, BTK, ilgili 
STK’ler, MİT ve alandaki ilgili yazarlar bulunabilir.

“
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SİBER GÜVENLİK FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK VE ARTIRMAK

   Bilişim sektörünün büyük bir hızla gelişmesi ve bu ortamda güvenliğin sağ-
lanması açısından farkındalık oluşturulması önem arz etmektedir. Dünyada ve 
ülkemizde internet kullanımının küçük yaşlara kadar inmesi, bu konuda farkın-
dalığımızın artırılması gerektiğini bize göstermektedir. Dünyada siber saldırıla-
rın anlık haritasına map.norsecorp.com adresinden ulaştığımızda, bu saldırıların 
ne kadar fazla olduğunu görülebilir. Bu haritada ülkemizin durumunu güncel 
olarak gördüğümüzde konuyla ilgili önlem alınıp çalışmalar yapmamız gerek-
tiği görülmektedir.

   Siber güvenliğin önemli üç kavramı yer almaktadır: Erişilebilirlilik, gizlilik 
ve bütünlük.
   Erişebilirlik: İletişim ağlarının birbirine ulaşabilmesi.
   Gizlilik: Kişiye özel bilgilerin sadece bireysel görünmesi.
   Bütünlük: İnternette verilerin bir bütün hâlinde güvenlik hâlinde gelmesi.

   Siber Saldırıların Dünyadaki Örnekleri
   İran’da kurum içi bilgisayar ağlarına “Stuxnet” adlı bir virüsün bulaştığı yö-
nündeki haberler siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

   Sosyal Medya (Dijital Devrim - Sayfa 113) - Murat ERMİŞ – 2010 yılında 
Arap Baharı olarak bilinen, Tunus’ta yaşanan bireysel bir tepkiden sosyal med-
ya aracılığıyla bir anda harekete dönüştürülmesi Kuzey Afrika ve Orta Doğu’yu 
etkisi altına almış ve bu coğrafyadaki neredeyse tüm ülkeleri etkilemiştir. Tu-
nus, Libya, Cezayir, Suriye, Yemen, Ürdün, Bahreyn, Yemen bu sosyal medya 
tepkisinden direkt etkilenirken, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Fas ve Mori-
tanya dolaylı olarak etkilenmişti. Sosyal medya ile bir anda toplumsal harekete 
dönüşen Arap Baharı Hareketi, Arap dünyasında mitingler, protestolar ve halk 
ayaklanmaları ile silahlı çatışmalar yaşanmış, bazı ülkelerin devlet başkanları 
devrilirken bazı ülkelerin sınırları değişmiştir.

“
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   Ülkemizde ise 24 Aralık 2015 tarihinde 10 gün yapılan DDoS isimli siber saldırı sonucunda .tr 
uzantılı bütün sitelerine (banka ve devlet siteleri) erişim sağlanamamıştır.

   Vatandaşlarımızın siber saldırının günlük hayatı ne kadar çok etkilediğini ilk kez bu süreçte gör-
müştür. Kredi kartlarını ve bankamatiklerini kullanamayıp mağdur olmuşlardır. Ülke açısından da 
ciddi bir prestij kaybına sebep olmuştur. 

Geçmişte Türkiye’de Yapılan Siber Saldırı Örnekleri ve Alınan Önlem Planları

Görsel: 2017’nin ilk yarısında siber tehdit ile 
karşılaşan ülkelerdeki internet kullanıcılarının 
yüzdeleri

Kaynak: https://www.statista.com/statis-
tics/194133/cybercrime-rate-in-select-
ed-countries/
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   Siber saldırıların günlük yaşantımızı etkileyecek düzeye gelmesi, özellikle eğitim alanında prog-
ramlar geliştirilip çocuklar için eğitimler verilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Öncelikle bu ko-
nuda farkındalık oluşturulmalıdır.

 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı gösteriyor ki ülkemiz açısından da 
siber güvenlik konusunda çalışmalar yapıldığını görebiliyoruz. 

   13 Şubat 2018 tarihinde Siber Güvenlik Ekosistemin Geliştirilmesi Zirvesi’nde Başbakanımız 
Binali YILDIRIM’ın siber güvenlik farkındalığın artırılması ile ilgili konuşması bize gelecekte bu 
konunun ülkemiz açısından daha çok önem arz edeceğini anlıyoruz. 

1. Oyunlaştırma (saldırı ve savunma) yapılabilir. 
2. Kulüp faaliyetleri ve yaratıcı drama ile siber farkındalık.
3. Okullarda afişler ve broşürler basılabilir.
4. Bilgisayar oyunları, mobil oyunlar ile farkındalık sağlama.
5. Sınıflarda siber güvenlik farkındalığı ile ilgili köşelerin oluşturulması.
6. Siber güvenlik ile ilgili şiir, resim gibi yarışmaların yapılması.
7. İdarecilere siber güvenlik farkındalığı eğitimi aldırılması.
8. Ulusal olarak yapılan sınavlarda siber güvenlik ile ilgili sorular sorulması.
9. İnternet kafelerin daha sık denetlenmesi.
10. Tüm okullarda zenginleştirilmiş kütüphane sağlanması.
11. Öğrenciler için güvenli internet sağlayan merkezlerin açılması.
12. Öğretmen yetiştirme programlarında siber güvenlik farkındalığı dersi konulması.
13. Siber güvenlik ile ilgili veli bilgilendirme programları yapılması.
14. Kamu spotları ve okul etkinlikleri düzenlenmesi.
15. Güvenli internet haftası gibi belirli gün ve haftalar ilave edilmesi.
16. Siber güvenlik dersinin müfredata zorunlu ders olarak okutulması.
17. Herkese açık alanlarda (oteller, kafeler vb.) parolasız girilecek internet ağlarına bağlanılmaması.
18. Yazılım ve işletim sistemlerinin güncel kullanılması.
19. Programlara ait erişim izinlerinin kısıtlanması (kamera, rehber, mikrofon).
20. Ders kazanımlarında ders eklenmezse şu an Bilişim Teknolojileri dersinde var olan siber zorbalık 

konusunun içeriğinin artırılması.
21. İçerik zenginleştirmek için çocukların seviyesine uygun derslerde kullanılması için materyal ge-

liştirilebilir. 
22. Bilgi teknolojilerine ilgi ve yeteneği olan çocuklar bu alanda desteklenip, doğru yönlendirilebilir.

SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ÖNERİLER 

“
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   Ülkemizde ise 24 Aralık 2015 tarihinde 10 gün yapılan DDoS isimli siber saldırı sonucunda .tr 
uzantılı bütün sitelerine (banka ve devlet siteleri) erişim sağlanamamıştır.
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   Günümüzde en basitinden en karmaşığına kadar birçok işlem sanal dünyada gerçekleştiril-
mektedir. Bilgisayarlar, cep telefonları, bankamatikler vb. cihazlar sayesinde internet üzerin-
den çeşitli uygulamalara erişilmekte dolayısıyla çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalınmakta-
dır. Son kullanıcıların bu tehlikelerin birçoğundan habersiz olduğu, haberi olsa bile gerekli 
önlemlerin alınması konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları düşünülmektedir.

   Temel seviye siber güvenlik önlemleri kriterlerinin oluşturulması, son kullanıcıda sanal 
dünyadan gelen tehditlere karşı bir farkındalık kazandıracaktır. Bu farkındalık aynı zamanda 
bilinçlenmeyi ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.
   
   Son kullanıcıyı sanal dünyadan gelebilecek tehditlere karşı koruma yöntemleri iki açıdan 
incelenebilir. Birincisi “Teknik açıdan ve sosyal mühendislik açısından dikkat edilmesi gere-
ken hususlar” diğeri de “Genel kapsamda öneriler”.

“
1. TEKNİK AÇIDAN VE SOSYAL MÜHENDİSLİK AÇISINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

2. GENEL KAPSAMDA ÖNERİLER

1.A. TEKNİK AÇIDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

a. Güncel antivirus programları kullanılmalıdır.
b. Kullanılan işletim sistemleri sürekli güncel tutulmalıdır.
c. Programlar sunulan orijinal kaynaktan yüklenmelidir. Güvenilir olmayan kaynaklara dik-
kat edilmelidir.
d. Sunulan her uygulamanın (özellikle mobil uygulamaların) güvenli olduğu düşünülmemeli, 
sorgulanmalıdır.
e. Program yükleme esnasında istenilen erişim izinlerine ve uyarılara dikkat edilmelidir.
f. Programların son kullanıcı sözleşmeleri, kullanıcı haklarının bilinmesi açısından dikkatle 
incelenmelidir.
g. Kablosuz bağlantı sağlayan cihazların güvenliği için güncel şifreleme yöntemi (WPA2 vb.) 
kullanılmalı, şifreler diğer şahıslarla paylaşılmamalıdır.
h. Ağ cihazlarında MAC filtreleme yöntemi kullanılmalıdır.
ı. Uygulamalarda parola hatırlatma özelliği kullanılmamalıdır. Parolalar yazılı bir yerde tutul-
mamalı, güvenli şekilde saklanmalıdır.
i. Web tarayıcılarda belli aralıklarla arama geçmişi ve çerezler silinmelidir.
j. Belirli periyotlarla tüm sistemin virüs taraması yapılmalıdır.
k. Kullanıcı girişi yapılan web sayfalarında geçerli sertifikaya sahip HTTPS protokolü kulla-
nılmış olmasına dikkat edilmelidir.
l. Bilgisayar ve mobil cihazlar kullanılmadığı zaman ekran koruyucu aktif olmalı ve parola ile 
korunmalıdır.
m. Güvenli olmayan sanal özel ağ (VPN) kullanılmamalıdır.
n. Dosyalar periyodik olarak yedeklenmelidir.
o. Herkese açık ağlar mümkün olduğunca kullanılmamalıdır.
ö. Bilgisayar ya da cep telefonu değişimlerinde fiziksel depolama birimleri verilmemelidir.
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1.B. SOSYAL MÜHENDİSLİK ATAKLARI KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN
SİBER GÜVENLİK TEDBİRLERİ

2. GENEL KAPSAMDA ÖNERİLER

a. Güçlü parolalar oluşturulmalı, her platform için farklı parola belirlenmeli, parolalar asla paylaşıl-

mamalıdır.

b. Gereğinden fazla kişisel bilgi paylaşılmamalıdır.

c. İrtibatta olduğunuz kişiler doğrulanmalıdır. Size sorulan sorulara sorular ile karşılık verilmelidir.

d. Çöpe atılması gereken bilgiler güvenli bir şekilde imha edilmelidir.

e. Parola korumalı ekran koruyucuları kullanılmalıdır.

f. Temiz masa – temiz ekran politikası benimsenmelidir.

g. Özel bilgiler (Kimlik bilgileri vb.) kimse ile paylaşılmamalıdır.

h. Kaynağının ve içeriğinin güvenilirliğinden emin olunmayan dosyalar açılmamalı ve programlar 

çalıştırılmamalıdır.

i. Herkese açık yerlerde “omuz sörfü” olarak bilinen izinsiz izlemelere karşı dikkatli olunmalıdır.

   Bu başlık altındaki öneriler tespit edilen 3 temel sorunun cevabı çerçevesinde düşünülmelidir. 
Birinci temel sorun, öğretmenlerin “Dijital Yetkinlik ve Siber Güvenlik Temelleri” bilgilerinin ye-
terli olmayışıdır. 

   İkinci temel sorun ise öğrencilerin “Bilişim Okuryazarlığı, Dijital Yetkinlik ve Siber Güvenlik 
Temelleri” konularında bilgileri yeterli, akademik düzeyde ve sistematik olmamasıdır. 
Üçüncü temel sorun ise “Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin büyük çoğunluğu bilişim faaliyetler-
inin hukuki boyutunu bilmemesi”dir. Bu üç temel sorun bağlamında aşağıdaki çözüm önerileri 
sunulmuştur:

a. Öğretmenlere Bilişim Okuryazarlığı, Dijital Yetkinlik ve Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik Temelleri 
konularında, uygulamalı ve sertifikalı, periyodik ileri düzey hizmet içi eğitimler verilmelidir. Eğit-
im içerikleri oluşturulurken konunun uzmanlarından destek alınmalıdır.

b. Öğretmenlerin Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik alanında lisansüstü eğitime devam etmeleri 
kendilerini sürekli geliştirmeleri için teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

c. Anasınıfından başlayarak öğrencilere birkaç seviyede Bilişim Okur-Yazarlığı, Dijital Yetkinlik ve 
Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik dersleri müfredata dahil edilmeli, zorunlu ders olarak konulmalıdır.
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d. Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere bilişim faaliyetlerinin hukukî boyutu, siber ahlak 
ve etiği, teknoloji bağımlılığı ve adli bilişim faaliyetleri hakkında eğitimler verilmelidir. 
İçerikler oluşturulurken akademik, hukuk ve adli bilişim uzmanlık kurumlarından destek 
alınmalıdır.

e. 5. Sınıftan başlayarak öğrencilere, siber ahlak, etik kuralları, bilişim faaliyetlerinin huku-
ki boyutu, teknoloji bağımlılığı konuları müfredata uygulamalı zorunlu ders olarak konul-
malıdır. (Tüm okul kategorilerine) İçerikleri örneklerle hazırlanırken akademik, hukuk ve 
adli uzmanlık kurumlarından destek alınmalıdır.

f. Velilere, okulların Bilişim öğretmenleri tarafından Dijital Yetkinlik, Siber Güvenlik Te-
melleri ve bilişim faaliyetlerinin hukuki boyutu, teknoloji bağımlılığı hakkında bilgilendirici 
seminerler verilmelidir. Bu seminerlerin hedefi, velilerin evde çocuklarını nasıl kontrol ede-
ceğini bilecek hâle gelmelerinin sağlanmasıdır.

g. EBA ağına Dijital Yetkinlik, Bilgi Güvenliği / Siber Güvenlik Temelleri ve Bilişim Hukuku 
hakkında görsel ders anlatımları, örnek olaylar hakkında videolar konmalıdır. Bu materyal-
lerin içeriği oluşturulurken konunun uzmanı kurumlardan destek alınmalıdır.

h. EBA ağının altında Bilişim ve Bilgi Güvenliği / Siber Güvenlik konusunda ayrı bir alt 
platform oluşturulmalıdır. Bilgi sunan portal yanı sıra sorunlar ve çözümlerin tartışıldığı 
forumlar açılmalıdır.

i. EBA ağında, bir proje kapsamında uzman kurumlarla ortak çalışılarak, merkezden uç nok-
tadaki tüm okulları kapsayacak düzeyde Bilgi Güvenliği Denetimi ve Güvenlik Sıkılaştırıl-
ması vb. konularda iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

j. Siber Güvenlikle bütünleştirilmiş Bilişim konusunda, mühendislik seviyesine yakın eğit-
im veren tematik liseler oluşturulmalıdır. Bu liselere öğrenci kabulü proje liselerine benzer 
şekilde yapılmalıdır.

k. Ortaöğretimde Bilişim konularına ilgi duyan yetenekli öğrencileri tespit etmek ve yön-
lendirmek için rehberlik faaliyetleri kuvvetlendirilmelidir. Bu konuda rehberlik ve Bilişim 
Öğretmenleri ortak çalışmalıdır. Bilişim ve Siber Güvenlik alanındaki kariyer olanakları 
hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılarak özendirilmelidir.

l. Dijital Yetkinlik ve Bilgi Güvenliği / Siber Güvenlik Temelleri eğitimlerinde öğrencilerin 
mutlaka uygulamalar ve projeler yaparak öğrenmesi sağlanmalıdır. Bu çalışmalarda, uzman 
kurumlar desteğiyle, öğrencilerin var olan yazılım ve donanımları bütünleştirerek projeler 
yapmasından öte sıfırdan tasarım ve geliştirme yapmaları teşvik edilmelidir.

m. Bilgi Güvenliği / Siber Güvenlik Temelleri dersi iki ana bölümde verilmelidir. Birincisi 
kullanıcı bazında Bilgi Güvenliği / Siber Güvenlik temel kavramları olup (kullanıcı güven-
liği, veri güvenliği, mobil sistemler güvenliği, sosyal medya güvenliği, bilgi iletişim teknolo-
jisi bilinçsiz kullanım sorunları) ikincisi Siber Saldırılar ve Korunma yöntemleridir.

n. Son kullanıcıya yönelik anket çalışmaları yapılarak Temel Seviye Siber Güvenlik Önlem-
leri Kriterleri hakkında hedef kitlede bir bilinçlendirme ve farkındalık sağlanabilir. Bununla 
ilgili anket çalışmasına bir sonraki sayfada yer verilmiştir.

“
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1.B. SOSYAL MÜHENDİSLİK ATAKLARI KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN
SİBER GÜVENLİK TEDBİRLERİ

2. GENEL KAPSAMDA ÖNERİLER

a. Güçlü parolalar oluşturulmalı, her platform için farklı parola belirlenmeli, parolalar asla paylaşıl-

mamalıdır.

b. Gereğinden fazla kişisel bilgi paylaşılmamalıdır.

c. İrtibatta olduğunuz kişiler doğrulanmalıdır. Size sorulan sorulara sorular ile karşılık verilmelidir.

d. Çöpe atılması gereken bilgiler güvenli bir şekilde imha edilmelidir.

e. Parola korumalı ekran koruyucuları kullanılmalıdır.

f. Temiz masa – temiz ekran politikası benimsenmelidir.

g. Özel bilgiler (Kimlik bilgileri vb.) kimse ile paylaşılmamalıdır.

h. Kaynağının ve içeriğinin güvenilirliğinden emin olunmayan dosyalar açılmamalı ve programlar 

çalıştırılmamalıdır.

i. Herkese açık yerlerde “omuz sörfü” olarak bilinen izinsiz izlemelere karşı dikkatli olunmalıdır.

   Bu başlık altındaki öneriler tespit edilen 3 temel sorunun cevabı çerçevesinde düşünülmelidir. 
Birinci temel sorun, öğretmenlerin “Dijital Yetkinlik ve Siber Güvenlik Temelleri” bilgilerinin ye-
terli olmayışıdır. 

   İkinci temel sorun ise öğrencilerin “Bilişim Okuryazarlığı, Dijital Yetkinlik ve Siber Güvenlik 
Temelleri” konularında bilgileri yeterli, akademik düzeyde ve sistematik olmamasıdır. 
Üçüncü temel sorun ise “Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin büyük çoğunluğu bilişim faaliyetler-
inin hukuki boyutunu bilmemesi”dir. Bu üç temel sorun bağlamında aşağıdaki çözüm önerileri 
sunulmuştur:

a. Öğretmenlere Bilişim Okuryazarlığı, Dijital Yetkinlik ve Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik Temelleri 
konularında, uygulamalı ve sertifikalı, periyodik ileri düzey hizmet içi eğitimler verilmelidir. Eğit-
im içerikleri oluşturulurken konunun uzmanlarından destek alınmalıdır.

b. Öğretmenlerin Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik alanında lisansüstü eğitime devam etmeleri 
kendilerini sürekli geliştirmeleri için teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

c. Anasınıfından başlayarak öğrencilere birkaç seviyede Bilişim Okur-Yazarlığı, Dijital Yetkinlik ve 
Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik dersleri müfredata dahil edilmeli, zorunlu ders olarak konulmalıdır.
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SON KULLANICI TEMEL SEVİYE SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANKETİ

3: EVET, 2: KISMEN, 1: HAYIR 3 2 1

1. Parolanız güçlü mü?

2. Parolanız sadece doğum tarihi, sayı ya da harften mi oluşmaktadır?

3. Parolanızı başkalarıyla paylaşıyor musunuz?

4. Herkese açık ortamlardaki kablosuz ağ bağlantılarına bağlanmanın riskler-
ini ve tehlikelerini biliyor musunuz?

5. Kullandığınız yazılımlar güncel mi?

6. Antivirüsünüz belli periyotlarla güncelleniyor mu?

7. İşletim sisteminizi güvenlik açıklarına karşı güncelliyor musunuz?

8. Kişisel bilgileriniz, parolanız (e-ticaret siteleri gibi) çalınması ya da 
dolandırılmanız hâlinde neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

9. Kullandığınız programlar lisanslı mı?

10. Güvenilir olmayan bağlantılara karşı önlem aldınız mı?

11. E-postalara gelen her dosya açılmalı mı?

12. Sosyal medya hesaplarında kişileriniz gizli mi?

13. Kullanıcı profiliniz herkese açık mı?

14. Kişisel bilgileriniz herkese açık mı?

15. Belli aralıklarla yedekleme yapıyor musunuz?

16. Bilgisayarınıza yapılabilecek herhangi bir saldırıyı fark edebilir misiniz?

17. Web adreslerini ve uzantılarını biliyor musunuz?

18. Sahte siteleri fark edebilir misiniz?

19. Uygunsuz içerikleri nasıl engelleyeceğinizi biliyor musunuz?

20. Uygunsuz içerikleri ilgili mercilere nasıl bildireceğiniz hakkında bilginiz 
var mı?

21. Bilgisayarınız ya da telefonunuz açılışta size şifre soruyor mu?

22. Sanal kart kullanıyor musunuz?

23. Elektronik ticaret sırasında tehlikeyle karşılaştınız mı?

24. Cihazlarınız yeni mi?

25. Siber güvenlik eğitimi aldınız mı?
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13. Kullanıcı profiliniz herkese açık mı?
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21. Bilgisayarınız ya da telefonunuz açılışta size şifre soruyor mu?

22. Sanal kart kullanıyor musunuz?

23. Elektronik ticaret sırasında tehlikeyle karşılaştınız mı?

24. Cihazlarınız yeni mi?

25. Siber güvenlik eğitimi aldınız mı?
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   1998’den beri Siber Güvenlik Alanında çalışmalar yapılmaktadır ancak ülkemizde iste-
nilen seviyeye ulaşamamıştır. Bireyin sistem güvenliğinin çökmesi dolaylı olarak ulusal 
güvenliğe de zarar vermektedir.  Dolayısıyla öncelikli olarak basit seviyede, bireylerin 
siber güvenlik farkındalığının artırılması ve eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir. Daha 
sonraki aşamada da dijital platformlara ilgisi olan öğrencilerin yönlendirilmesi ve onlara 
eğitim alacakları alanlar oluşturarak meslek edindirilmeleri sağlanmalıdır. Bu konuda 
Türkiye’de eğitim veren kurumlar vardır fakat yeterli değildir. Ayrıca özel üniversite-
lerde program açılmasında popülarite önem kazanmış durumdadır. Ancak bu okullarda 
ders verecek nitelikli hocalar bulunmamaktadır. Çünkü bu alanda çalışacak kişiler özel 
firmalarda daha yüksek ücret aldıklarından özel firmaları tercih etmektedirler. Dolayı-
sıyla bu alanda öğretmen ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurulu’nun siber 
güvenlikle ilgili programları hazırlanmış durumdadır, ancak henüz faaliyete geçmemiş-
tir. Siber güvenlikte ilgili uluslararası sertifikasyon programlar ile yerel programlar eş-
leştirilerek uzmanların yetiştirilmesinde kullanılabilir. Sahada bilgi uzmanı ihtiyacı çok-
tur ve farklı dallarda bilgi uzmanına ihtiyaç vardır, dolayısıyla bazı güvenlik alanlarında 
daha hızlı, diğerlerinde ise daha uzun süreli eğitimler verilebilir. 

   Üniversite ve MEB işbirliği ile formatör öğretmenler yetiştirilerek her formatör öğ-
retmenin kendi ilçesindeki öğretmenlere eğitimler düzenlenmesi sağlanabilir. Öncelikle 
öğretmenler üzerinde siber güvenlik farkındalığı oluşturulabilir.

   Siber güvenlik alanı bir akademik program olacak kadar geniş bir alan değildir. Ancak 
bir uzmanlık konusu olabilir, yüksek lisans programı olarak ya da yan dal olarak yapı-
labilir. Çok hızlı gelişen bir alanda teorik program yapmak da zordur. Türkiye’de bu 
alanda kaynağın azlığından dolayı yabancı dil bilmek çok önemlidir. 

   Siber güvenlik uzmanı geleceğin meslek dalı olacaksa bunun altyapı çalışmalarının da 
yapılması gerekmektedir. Siber güvenlik bir ders olarak okutulacaksa somut adımların 
atılması, materyallerin oluşturulması ve dersin içeriğinin doldurulması gerekir. Tüm öğ-
rencileri siber güvenlik uzmanı olarak yetiştiremeyiz. En azından bireyler siber güvenlik 
farkındalığı ve sosyal medya kullanımı konusunda eğitilebilirler. Bu eğitim internet kul-
lanım yaşı ilkokula kadar düştüğünden dolayı ilkokuldan başlayıp lisansa kadar devam 
etmelidir. 

   Öğrencilere:
   1) İlkokullarda farkındalık eğitimi,
   2) Ortaokullarda yapılacak zorunlu medya kullanımı siber güvenlik eğitimi,
   3) Liselerde seçmeli ders olarak siber güvenlik ve bilişim hukuku eğitimi,
   4) Meslek liselerine Bilişim Teknolojileri alanına yeni bir dal olarak açılıp uzmanlık 
eğitimi olacak şekilde eğitimler verilebilir. Bu eğitimler belirtilen yaş gruplarında bir 
sonraki sayfada ifade edildiği şekilde uygulanabilir.

“
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   Okul öncesi (3-6 Yaş Grubu): Okul öncesinde öğrencilerine sosyal medya farkın-
dalığı yaratacak videoların MEB tarafından hazırlanıp izlettirilmesi sağlanabilir. Okul 
öncesi velilerine, cihazlarda güvenli profil oluşturulmasının önemi anlatılabilir.

  İlkokul (6-10 Yaş Grubu): Öğrencilere hayat bilgisi dersinin içerisinde ünite siber 
güvenlik ve sosyal medya dersleri verilebilir. Sosyal medya hesabı açarken nasıl açması 
gerektiği, internette paylaşacağı bilgilerin sınırı öğretilip animasyon videoları ile zen-
ginleştirilebilir.

  Ortaokul (10-14 Yaş Grubu): 5. Sınıflara Temel Siber güvenlik ve siber zorbalık hak-
kında 1 saat zorunlu dersin verilebilir. Mobil cihazların güvenli kullanımı, sosyal medya 
güvenliği, siber zorbalık ve başlangıç seviyesinde bilişim hukuku verilebilir. 

  Lise (14-18 Yaş Grubu): Tüm liselerde seçmeli ders olarak siber güvenlik ve bilişim 
hukuku eğitimi verilebilir. Bu dersin içerisinde siber güvenlik ana kavramları, bilişim 
ahlakı, bilişim hukuku, siber güvenlik tehditleri ve savunma gibi konular yer alabilir. 
Ayrıca meslek liselerinde 10. sınıfta alan ortak dersi olarak verilip Bilişim Teknolojileri 
alanı altında bir dal olarak öğrenciler siber güvenlik uzmanı olarak yetiştirilebilir. Bu 
dalda ileri düzey ve uygulamalı siber güvenlik derslerinin verilmelidir. Uzun vadede de 
Siber Güvenlik Liseleri’nin açılması hedeflenebilir.

  Özel Öğrenciler: Üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi için Bayrağı Yakala 
yarışmaları düzenlenmeli ve bu yarışmalarda başarılı olan öğrencilere üniversite, özel 
sektör MEB işbirliği ile staj imkânları sağlanmalı, özel yaz ve kış kampları düzenlenme-
li, sertifika edinmeleri için burs desteği sağlanmalı ve alanı daha iyi takip edebilmeleri 
için mesleki yabancı dil eğitimi ile destek verilmelidir.

  Ders içerikleri uzmanlar tarafından geliştirilmeli, izlenecek videolar, sunular vs. plan-
lanmalıdır. Tüm bunlar yapılırken dersler bu alanda eğitim almamış kişilere verilerek 
heba edilmemelidir. Bu öğretmenlerin ise şu şekilde eğitilmesi planlanabilir:

  Siber güvenlik eğitimi verecek öğretmenlerin yetiştirilmesinde hizmet içi eğitimler 
şarttır. Bu konuda MEB ve üniversite iş birliğine gidilmelidir. Bunun için öncelikle for-
matör öğretmenlerin eğitim alması sağlanmalı, formatör öğretmenler de kendi ilçelerin-
de hizmet içi eğitimler kapsamında diğer öğretmenlere bu eğitimleri vermelidir. İlkokul 
ve ortaokulda siber güvenlik dersini verecek eğiticiler siber güvenlik temel eğitimini 
alacak kişilerden olacaktır. Meslek liselerinde ise daha ileri düzeyde eğitim almış kişile-
rin bu dersi vermesi uygundur. Meslek liseleri için de MEB eğitim programları düzenle-
yerek uzman öğretmenler yetiştirebilir.

  Veli eğitimleri de Halk Eğitim Merkezleri ve okullar üzerinden 4 - 6 saat olarak forma-
tör öğretmenler tarafından verilebilir.

“
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ders verecek nitelikli hocalar bulunmamaktadır. Çünkü bu alanda çalışacak kişiler özel 
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daha hızlı, diğerlerinde ise daha uzun süreli eğitimler verilebilir. 
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öğretmenler üzerinde siber güvenlik farkındalığı oluşturulabilir.

   Siber güvenlik alanı bir akademik program olacak kadar geniş bir alan değildir. Ancak 
bir uzmanlık konusu olabilir, yüksek lisans programı olarak ya da yan dal olarak yapı-
labilir. Çok hızlı gelişen bir alanda teorik program yapmak da zordur. Türkiye’de bu 
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   Öğrencilere:
   1) İlkokullarda farkındalık eğitimi,
   2) Ortaokullarda yapılacak zorunlu medya kullanımı siber güvenlik eğitimi,
   3) Liselerde seçmeli ders olarak siber güvenlik ve bilişim hukuku eğitimi,
   4) Meslek liselerine Bilişim Teknolojileri alanına yeni bir dal olarak açılıp uzmanlık 
eğitimi olacak şekilde eğitimler verilebilir. Bu eğitimler belirtilen yaş gruplarında bir 
sonraki sayfada ifade edildiği şekilde uygulanabilir.

“
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Çalıştay ekipleri, I. çalıştay, Ataşehir
18 Şubat 2018
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SİBER GÜVENLİK VE SOSYAL 
MEDYANIN DOĞRU KULLANIMI 

ÇALIŞTAYI ıı:
PROGRAM YAZMA SÜRECİ

KATILIMCI KURUMLAR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

18-20 Nisan 2018, İstanbul

1. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı
2. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
3. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
4. Boğaziçi Üniversitesi
5. İstanbul Üniversitesi
6. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
7. İstanbul Teknik Üniversitesi
8. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
9. Trakya Üniversitesi
10. Yıldız Teknik Üniversitesi
11. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
12. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
13. TÜBİTAK BİLGEM      
14. HAVELSAN       
15. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
16. Türkiye Bilişim Derneği
17. Bilişim İnovasyon Derneği
18. BT Risk Bilgi Güvenliği
19. GAIS Security
20. Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

46 SİBER GÜVENLİK VE SOSYAL MEDYANIN DOĞRU KULLANIMI ÇALIŞTAYI RAPORU

Çalıştay ekipleri, I. çalıştay, Ataşehir
18 Şubat 2018



48 SİBER GÜVENLİK VE SOSYAL MEDYANIN DOĞRU KULLANIMI ÇALIŞTAYI RAPORU

ÇALIŞTAYIN AMAÇLARI

• Öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştir-
me Genel Müdürlüğü’ne sunulmak üzere Siber Güvenlik ve Sosyal Medyanın Doğru 
Kullanımı “Standart Eğitim Programları” konularının belirlenmesi. 

• Öğretmenler tarafından okul türü ve sınıf seviyesine göre temel eğitimin hangi 
ders, ünite veya tema kapsamında, hangi yöntem ve tekniklerle öğretileceğinin ka-
rarlaştırılması, bu konuların öğrencilere etkili ve kalıcı öğrenmeler yapılarak aktarıl-
masının belirlenmesi.

• Ortaöğretimde seçmeli ders kategorisinde okutulmak üzere “Siber Güvenlik ve 
Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı” dersine ilişkin ders planlarının hazırlanması ve 
ders süresinin belirlenmesi.

• Öğretmenlere Standart Eğitim Programları, Çalıştay ve seminerler yardımıyla, 
Siber Güvenlik ve Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı konularında bilgi ve beceri ka-
zandırılması.

• Siber Güvenlik ve Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı’na ilişkin pilot uygulama 
için program, ders planları ve öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi.

• Siber Güvenlik ve Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı dersine ilişkin müfredat ge-
liştirme sürecinin başlatılması.
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Emil ÇAY (İstanbul İl Siber Güvenlik Koordinatörü) 
Cafer ULUÇ (Siber Güvenlik Araştırmacısı) 

Bilal TIRNAKÇI (2015-2018 Dönemi YEĞİTEK Genel Müdürü) 
Ömer Faruk YELKENCİ (2016-2018 Dönemi İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü) 
Murat ALTINÖZ (İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı)
Serkan GÜR (İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı)
Mehmet Nurettin ARAS (İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı) 
Zekine DAYIOĞLU (İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı) 
Abdurrahman ENSARİ (İstanbul İl Millî Eğitim Şube Müdürü) 
Doç. Dr. Nilgün TOSUN (Trakya Üniversitesi) 
Doç. Dr. Muhammed Ali AYDIN (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) 

Doç. Dr. Muhammed Ali AYDIN (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
Doç. Dr. Nilgün TOSUN (Trakya Üniversitesi) 
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Bilgin METİN (Boğaziçi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Levent VURAL (Trakya Üniversitesi)
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Dr. Öğr. Üyesi Serap EMİR (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayvaz REİS (İstanbul Üniversitesi)

D
Ü

Z
E

N
L

E
M

E
 K

U
R

U
LU

Y
Ü

R
Ü

T
M

E
 K

U
R

U
LU

B
İL

İM
 K

U
R

U
LU

48 SİBER GÜVENLİK VE SOSYAL MEDYANIN DOĞRU KULLANIMI ÇALIŞTAYI RAPORU
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PROTOKOL KONUŞMALARI

AHMET AY
Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü

“

“
   Açılış ve selamlama konuşmalarını yapan Silivri ilçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet AY 
konuşmalarında “İlçemizde yüze yakın okulumuz otuz bine yakın öğrencimiz iki bine ya-
kın öğretmenimiz var bütün okullarımız tekli eğitim yapıyor. Okullarımızda eğitim öğretim 
faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklere proje çalışmalarına spor etkinliklerine 
ayrı bir önem veriyoruz. Bugün başlayıp üç gün devam edecek olan çalıştayda son yılların 
çok konuşulan son derece önemli bir konu olan siber güvenlik konusunda İl Emniyet Mü-
dürlüğünden ve çeşitli kurumlardan gelen uzman katılımcılar, farklı üniversitelerden gelen 
akademisyenler farklı ilçelerden gelen öğretmenlerimiz tarafından tartışılacak ben başarılı 
ve verimli bir çalıştay olmasını temenni ediyorum.” dedi.
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“
ÖZGÜR KARLITEPE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü 

   “20.yüzyıl son çeyreğinde ivme kazanan internet 
yayının hızının artmasıyla birlikte, günümüzde bilgi 
iletişimini artırmış ve bunun sonucu olarak bilişim 
teknolojileri alanında büyük sıçramalar yaşanmış-
tır. Günümüzde internet ağının kullanabilen birçok 
cep telefonu, tablet, akıllı saatler ve benzeri cihazlar 
türemiş bulunmaktadır. Öyle ki henüz 2-3 yaşında 
alfabeyi daha bilmeyen çocuklara telefon tablet gibi 
internet ağlarına katılabilen cihazlar alınmaya baş-
lanmıştır. 
 
   Henüz dünya tarihinde kısa bir döneme sahiplik 
yapmasına karşın bilişim sistemleri yediden yetmi-
şe herkesin kullandığı ve zaruri bir ihtiyaç hâline 
geldiği düşünülen bir gereksinim olmuştur. Değerli 
katılımcılar özellikle Web 1.0’dan Web 2.0’a geçi-
şiyle birlikte çevrimiçi iletişimin artması, iletişimin 
adeta internete taşınmasını sağlamıştır. Chat oda-
larıyla başlayan, forumlarla devam eden bu süreç 
Facebook ve Twitter ile çağ atlamıştır. Mobil ci-
hazlarının artması akıllı telefonların ve internetin 
yaygınlaşması, sosyal ağlarda kullanıcı sayılarında 
büyük ivme kazanmasına neden olmuştur. 

   Gün içerisinde zaman kısıtlaması olmadan ak-
tif olarak kullanılan bu ağlar bireylerin iletişim 
kurma biçimlerini de değiştirmiştir. Özellikle 
Facebook, Twitter ve Instagram yüz yüze iletişi-
min önüne geçecek kadar tehlikeli noktaya gel-
miştir. Kendini rahatlıkla ifade etme noktasında 
kullanıcılara büyük avantajlar sağlayan bu ağlar, 
sanal iletişim olgusunun ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur.

   Bireylerin sosyalleşme adı altında yüz yüze 
iletişimden uzaklaşarak, sosyal medya üzerin-
den kendilerini ifade etme süreçlerini sonucun-
da nefret söylemi, siber zorbalık, kıyaslama, 
kıskançlık, cyber stalking, şiddet görüntüleri, 
siber istismar gibi olumsuz sonuçları beraberin-
de getirmiştir. Yanı sıra, sosyalleşme ve iletişim, 
geliştirilmiş öğrenme fırsatı, içerik oluşturma 
ve geliştirme, takım oyunları ve iş birliği, farklı 
fikirleri keşfetme ve öğrenme, teknolojik bece-
rileri artırma ile ilgili internet ve sosyal medya 
sitelerinde gençlerin çeşitli yollarla kendilerini 
güçlendirmesi ve geliştirmesi içinde bir dizi fay-
da sağlamıştır. 

   Kıymetli katılımcılar, yaşamımızın internet ile 
bu ölçüde bütünleşik hâle gelmesi kişisel bil-
gilerimizde aynı ölçüde tehlikeye sokmaktadır. 
Benzer şekilde kamu kurumlarındaki veri taban-
ları ve gizli bilgilerden, enerji santrallerine, su 
dağıtım şebekelerinden iletişim ağları ve seyrü 
sefer sistemlerine kadar, birçok kamu kuruluş 
ve hizmetle internet hızlı bir şekilde gelişme-
siyle aynı zamanda tehlike altına sokmuştur. 
İnternet kullanımının ve teknolojik gelişmelerin 
akıl almaz bir hızla ilerlediği günümüzde, her an 
kişisel bilgisayarlarda, kurumlarda yer alan bil-
gilere, banka hesaplarına ve yaşanılan ülke için 
hayati öneme sahip olan kritik alt yapılara karşı 
ciddi saldırı ve tehditleri de gündeme getirmeye 
başlamıştır.

   Kıymetli katılımcılar, internet teknolojileri-
nin hızlıca geliştiği, IP’lerin versiyon atladığı, 
nesnelerin internetinin konuşulduğu, olayların 
saniyelerle ifade edilebilecek zaman dilimleri 
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içerisinde meydana geldiği göz önünde bulun-
durulursa, etkin ve güçlü savunma sistemlerinin 
inşa edilmesi, farkındalık ve bilinç oluşturulma-
sının önemini ortaya çıkaracaktır.  Siber tehditle-
ri önlemenin veya en azından etkisini azaltmanın 
aynı zamanda bilinçli sosyal medya kullanımının 
sağlanmasının en etkili yollarından biri de eği-
timdir. Gerek bireysel olarak kendimizi gerekse 
kurumsal olarak personeli siber güvenlik ve sos-
yal medyanın etkin olarak kullanılması konusun-
da eğitmek ve son bilgilerle donatmak artık kaçı-
nılmaz hâle gelmiştir. Özellikle gelişen teknoloji 
internet hızlarının ve bant genişliklerinin artma-
sı, çok sayıda kişiye internet girme, sosyal med-
yayı fazla kullanma imkânı sağlamaktadır. İlko-
kuldan başlayarak ortaöğretim müfredatlarına ek 
ders veya konu başlıkları olarak eklenmesinin, 

yeni yetişen bireylerin güvenli olarak internette 
nasıl gezebileceklerini, kişisel bilgilerini nasıl 
koruyabileceklerini, doğru ve güvenli araştır-
ma yöntemlerini sağlayacaktır. Gençlerimize 
herhangi bir olumsuzluk karşısında nasıl bir yol 
izlemeleri gerektiği hakkında bilgi sahibi yapa-
cağı gibi, gençlerimizin geleceğin teknolojileri 
ve tehditlerine karşı bilinçlendirilmesi, ülke gü-
venliğinin sağlanmasına da katkı sağlayacaktır.

   Bu çalıştayın geleceğimizin teminatı gençleri-
mize fayda katacağı, müfredatlarda okutulması-
nın gelecek adına çok fayda sağlayacağı duygu 
ve temennisiyle bu programda emeği geçen her-
kesi kutluyor sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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siyle aynı zamanda tehlike altına sokmuştur. 
İnternet kullanımının ve teknolojik gelişmelerin 
akıl almaz bir hızla ilerlediği günümüzde, her an 
kişisel bilgisayarlarda, kurumlarda yer alan bil-
gilere, banka hesaplarına ve yaşanılan ülke için 
hayati öneme sahip olan kritik alt yapılara karşı 
ciddi saldırı ve tehditleri de gündeme getirmeye 
başlamıştır.

   Kıymetli katılımcılar, internet teknolojileri-
nin hızlıca geliştiği, IP’lerin versiyon atladığı, 
nesnelerin internetinin konuşulduğu, olayların 
saniyelerle ifade edilebilecek zaman dilimleri 
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MURAT ALTINÖZ
İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

“
   Öncelikli amacımız; Siber Güvenlik ve Bi-
linçli Sosyal Medya konusunda öğrencilerimiz 
üzerinde farkındalık oluşturmak, temel seviyede 
güvenlik önlemlerini alabilmelerini sağlamak, 
dünyada yaşanan siber savaşın ülkemize olan 
etkileri ve bu alandaki uzman eksikliğine dikkat 
çekerek öğrencilerin siber güvenlik alanında ka-
riyer planlaması yapmasına olanak sağlamaktır.

   Bu çalıştay ile Siber Güvenlik ve Sosyal Med-
yanın Doğru Kullanımı’na, ait konuların işlene-
ceği günlük ders planlarının hazırlanması süre-
cine başlıyoruz. 
Hazırlanma süreci ne demektir? 
• Öncelikle problemin farkına varıp tasarlamak  
• Problemi analiz etmek,
• Çözüm yolları düşünerek uygulamak,
• Uygularken yeniden tasarlamak,
• Derslerin tüm öğretmenler tarafından öğrenci-
ler için akış diyagramı çizmek,
• Uygun bir dilde, uygun kodlarla, uygun gör-
sellerle aktarmak ve değerlendirerek eksikleri 
gidererek yeniden tasarlamak demektir.
   
   Siber güvenlik ve medyayı doğru kullanma 
eğitimi alan katılımcı 44 öğretmenimizin kendi 
bölgelerindeki öğretmenleri yetiştirmesi plan-
lanmıştır. Birinci adım olarak farkındalık eğiti-
mi, ikinci adım olarak da standart eğitim prog-
ramlarının yazılması hedeflenmiştir. Süre olarak 
da en az 30 saat belirlenmiştir. Duruma göre 60 

ya da 90 saate kadar da çıkabilir.  Öğretmenlerimiz yetiş-
sin ki öğrencilerimize gerekli bilgileri doğru aktarabilsinler. 
Burada sizlerle birlikte akademisyenlerimiz öncülüğünde, 
bir an önce süreçlerin belirlenerek Siber Güvenlik ve Bilinç-
li Sosyal Medya Kullanımı ders planlarının yazılmasını ve 
ünite içerisinde ders olarak okutulmasını arzu ediyoruz. İşte 
bu çalıştayla hangi konuların yer alacağı, konuların nasıl an-
latılacağının belirleneceği bölümleri yazmayı başlatacağız. 
Böylelikle öğretmenlerimize ardından öğrencilerimize anla-
tılarak Siber Güvenlik ve Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı 
konularının ilk ders planlarını örneğini de ortaya koymuş 
olacağız. Önce İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde ör-
nek derslerin işlenmesini öngörmekteyiz.

   Siber saldırıların şekli ve türleri sürekli farklılık göstermek-
le birlikte, internete bağlı sistemlerin işlevi ve iş süreçleri de 
değişmekte, temel anlamda birçok farklı yapı hakkında bilgi 
sahibi olmayı da gerektirmektedir. Genellikle büyük firmalar 
tarafından kullanılan QR Kod (Kare kod) artık birçok orta ve 
küçük ölçekli firma tarafından da kullanılmaktadır. Telefon-
la indirilen uygulamayla, fiziksel karta ihtiyaç duyulmadan 
açılan Pos’daki QR kod okutularak ödeme işlemi gerçekleş-
tirilebilmektedir. Yani artık öyle bir hâle geliyoruz ki insan 
gücünün tamamen azaldığı sistemlerde siber güvenliğin öne-
mi daha da fazla ortaya çıkıyor. Normal sosyal yaşantımızda 
da eğitimimizde de artık siber güvenlik Cumhurbaşkanımı-
zın da Başbakanımızın da ifade ettikleri gibi önemli bir yer 
alıyor. Artık akıllı ev sistemleri, akıllı araç sistemleri gibi her 
birisi esas itibariyle güvenliğe dayanıyor. Bu sistemler gü-
venlikleri ihlal edildiğinde, maksimum zarara yol açabilecek 
tehlikeli cihaza dönüşebilmektedirler. 

   Bu açıkladığımız nedenlerden siber güvenliğin ve sosyal 
medyayı doğru kullanmanın gerekliliği ve eğitimlerinin ve-
rilmesi büyük önem arz etmektedir. Akademisyenlerimizle 
birlikte, öğretmenlerimizin de önerdiği gibi sadece liselerde 
değil ortaokul, ilkokul ve okulöncesinde de bu eğitimlerin 
yapılması gerekmektedir. Bu konular öğrencilerimizin gü-
venli olarak internette nasıl gezebileceklerini, kişisel bilgi-
lerini nasıl koruyabileceklerini, doğru ve güvenli araştırma 
yöntemlerini sağlayacaktır. Hedef sistem üzerindeki zafiyet-
leri tespit etmek için kullandıkları araçlar, sistemleri ele ge-
çirmek için kullanılan istismar kodları öğretilecektir. Genç-
lerimize karşılaştıkları bir sorunda nasıl bir yol izlemeleri 
gerektiğinin öğretilmesi, güvenliklerinin sağlanmasına da 
katkı sağlayacaktır.

   Bu çalıştayın geleceğimizin teminatı gençlerimize faydalı 
olması temennisiyle, emeği geçen herkesi kutluyor, başarıla-
rının devamını diliyorum.

“
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AKADEMİSyEN SUNUMLARI

“NESNELERİN İNTERNETİ
VE SOSYAL MÜHENDİSLİK”

DOÇ. DR. MUHAMMED ALİ AYDIN 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

“Sosyal Mühendislik günümüzde 
her geçen gün canlılığını koruyan 
bir siber atak türüdür. Sosyal mü-
hendisliği, insan zafiyeti olarak 
tanımlayabiliriz.” 

    Bilgi güvenliği, bilgilerin izinsiz kullanılması, izinsiz ifşa 
edilmesi, izinsiz yok edilmesi, izinsiz değiştirilmesi, bilgiye 
yetkisiz erişimler gibi işlemlere yapılan müdahaleler olarak 
adlandırılmaktadır. Bilgi güvenliğine yapılan en büyük saldı-
rılar genellikle insanların zafiyetlerini kullanarak oluşturulan 
saldırılardır. Sosyal mühendislik insanların zafiyetlerinden 
faydalanarak çeşitli ikna ve kandırma yöntemleri ile istenilen 
bilgiyi elde etme veya insanların kararlarında değişiklik yap-
tırma teknikleridir. Saldırgan kişi öncelikle saldıracağı kişi 
hakkında bilgi toplamaktadır. Bu bilgiler yeri geldiğinde sos-
yal medya üzerinde atılan bir resim, gönderi veya yer payla-
şımı olabilmektedir. Toplanan bilgileri yapılacak bir sonraki 
saldırının ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bu bilgiler kullanıla-
rak saldırgan inandırıcılığını artırır ve istediği işlemi mağdura 
yaptırmaya çalışır.

    Saldırganlar kullanıcılara doğru kurumdan geliyormuş gibi 
sahte e-postalar atabilmektedir. Atılan bu e-postalarda sahte 
bağlantılar bulunmakta ve kullanıcının tıklayarak o zararlı 
bağlantıya gitmesi amaçlanmaktadır. Kullanıcının bağlantıya 
tıklayarak sayfayı açması bile bir veri hırsızlığına sebebiyet ve-
rirken çoğu sayfalar sahte görünümleri ile asıl sayfa gibi dav-
ranmaktadır. Kullanıcının bilgileri girmesi ile saldırgan sahte 
sayfa araçlığı ile bilgileri almakta ve bu bilgiler ile gerçek kul-
lanıcı gibi ilgili sisteme giriş yapabilmektedir. 

    Nesnelerin İnterneti cihazlarının yaygınlaş-
masıyla oluşan yeni ürün ve hizmetlerden akıllı 
ev içerisinde de kullanmaya başladığımız akıllı 
cihazlarımız da yapılanma ayarları iyi yapıl-
madığında güvenlik zafiyetleri oluşturabilmek-
tedir. Saldırganlar bu açık noktayı kullanarak 
bilgilerimize erişebilmekte, cihazları istedikleri 
gibi kontrol edebilmekte ve cihazlar üzerinden 
sanki gerçek kullanıcı bir işlem yapıyormuş gibi 
işlem yapıp bağlantı kurabilmektedir. Kamera, 
mikrofon gibi kayıt aygıtı içeren bir akıllı cihaza 
yapılacak saldırı sonucunda kullanıcı izlenebil-
mektedir. Bu izleme ile kullanıcının mahremi-
yeti ihlal edebilmektedir. Ayrıca kullanıcının 
tüm hareketlerini depolayan akıllı cihazlardaki 
bilginin dışarı sızması sonucunda kullanıcıya 
ait davranış analizi yapılabilmekte ve işlenmesi 
muhtemel olan diğer suçların planlanmasında 
kullanılabilmektedir. Yapılan analiz kullanıcının 
kaçta uyanıp kaçta uyuduğu, evde olup olmadığı 

“
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MURAT ALTINÖZ
İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

“
   Öncelikli amacımız; Siber Güvenlik ve Bi-
linçli Sosyal Medya konusunda öğrencilerimiz 
üzerinde farkındalık oluşturmak, temel seviyede 
güvenlik önlemlerini alabilmelerini sağlamak, 
dünyada yaşanan siber savaşın ülkemize olan 
etkileri ve bu alandaki uzman eksikliğine dikkat 
çekerek öğrencilerin siber güvenlik alanında ka-
riyer planlaması yapmasına olanak sağlamaktır.

   Bu çalıştay ile Siber Güvenlik ve Sosyal Med-
yanın Doğru Kullanımı’na, ait konuların işlene-
ceği günlük ders planlarının hazırlanması süre-
cine başlıyoruz. 
Hazırlanma süreci ne demektir? 
• Öncelikle problemin farkına varıp tasarlamak  
• Problemi analiz etmek,
• Çözüm yolları düşünerek uygulamak,
• Uygularken yeniden tasarlamak,
• Derslerin tüm öğretmenler tarafından öğrenci-
ler için akış diyagramı çizmek,
• Uygun bir dilde, uygun kodlarla, uygun gör-
sellerle aktarmak ve değerlendirerek eksikleri 
gidererek yeniden tasarlamak demektir.
   
   Siber güvenlik ve medyayı doğru kullanma 
eğitimi alan katılımcı 44 öğretmenimizin kendi 
bölgelerindeki öğretmenleri yetiştirmesi plan-
lanmıştır. Birinci adım olarak farkındalık eğiti-
mi, ikinci adım olarak da standart eğitim prog-
ramlarının yazılması hedeflenmiştir. Süre olarak 
da en az 30 saat belirlenmiştir. Duruma göre 60 

ya da 90 saate kadar da çıkabilir.  Öğretmenlerimiz yetiş-
sin ki öğrencilerimize gerekli bilgileri doğru aktarabilsinler. 
Burada sizlerle birlikte akademisyenlerimiz öncülüğünde, 
bir an önce süreçlerin belirlenerek Siber Güvenlik ve Bilinç-
li Sosyal Medya Kullanımı ders planlarının yazılmasını ve 
ünite içerisinde ders olarak okutulmasını arzu ediyoruz. İşte 
bu çalıştayla hangi konuların yer alacağı, konuların nasıl an-
latılacağının belirleneceği bölümleri yazmayı başlatacağız. 
Böylelikle öğretmenlerimize ardından öğrencilerimize anla-
tılarak Siber Güvenlik ve Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı 
konularının ilk ders planlarını örneğini de ortaya koymuş 
olacağız. Önce İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde ör-
nek derslerin işlenmesini öngörmekteyiz.

   Siber saldırıların şekli ve türleri sürekli farklılık göstermek-
le birlikte, internete bağlı sistemlerin işlevi ve iş süreçleri de 
değişmekte, temel anlamda birçok farklı yapı hakkında bilgi 
sahibi olmayı da gerektirmektedir. Genellikle büyük firmalar 
tarafından kullanılan QR Kod (Kare kod) artık birçok orta ve 
küçük ölçekli firma tarafından da kullanılmaktadır. Telefon-
la indirilen uygulamayla, fiziksel karta ihtiyaç duyulmadan 
açılan Pos’daki QR kod okutularak ödeme işlemi gerçekleş-
tirilebilmektedir. Yani artık öyle bir hâle geliyoruz ki insan 
gücünün tamamen azaldığı sistemlerde siber güvenliğin öne-
mi daha da fazla ortaya çıkıyor. Normal sosyal yaşantımızda 
da eğitimimizde de artık siber güvenlik Cumhurbaşkanımı-
zın da Başbakanımızın da ifade ettikleri gibi önemli bir yer 
alıyor. Artık akıllı ev sistemleri, akıllı araç sistemleri gibi her 
birisi esas itibariyle güvenliğe dayanıyor. Bu sistemler gü-
venlikleri ihlal edildiğinde, maksimum zarara yol açabilecek 
tehlikeli cihaza dönüşebilmektedirler. 

   Bu açıkladığımız nedenlerden siber güvenliğin ve sosyal 
medyayı doğru kullanmanın gerekliliği ve eğitimlerinin ve-
rilmesi büyük önem arz etmektedir. Akademisyenlerimizle 
birlikte, öğretmenlerimizin de önerdiği gibi sadece liselerde 
değil ortaokul, ilkokul ve okulöncesinde de bu eğitimlerin 
yapılması gerekmektedir. Bu konular öğrencilerimizin gü-
venli olarak internette nasıl gezebileceklerini, kişisel bilgi-
lerini nasıl koruyabileceklerini, doğru ve güvenli araştırma 
yöntemlerini sağlayacaktır. Hedef sistem üzerindeki zafiyet-
leri tespit etmek için kullandıkları araçlar, sistemleri ele ge-
çirmek için kullanılan istismar kodları öğretilecektir. Genç-
lerimize karşılaştıkları bir sorunda nasıl bir yol izlemeleri 
gerektiğinin öğretilmesi, güvenliklerinin sağlanmasına da 
katkı sağlayacaktır.

   Bu çalıştayın geleceğimizin teminatı gençlerimize faydalı 
olması temennisiyle, emeği geçen herkesi kutluyor, başarıla-
rının devamını diliyorum.

“
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gibi günlük rutinleri üzerinden asayiş kaynaklı suçların 
işlenmesini kolaylaştırmaktadır.
    Teknolojik cihazlar üzerinde ve sosyal medya hesap-
larındaki gizlilik ve güvenlik tedbirlerini almak birinci 
öncelik olarak yerini korusa da zincirin en zayıf halka-
sı olan insan faktörü hiçbir zaman unutulmamalıdır. 
Medyaya ve Adliyeye yansıyan birçok sosyal mühen-
dislik saldırıları göz önüne alındığında toplumun her 
eğitim düzeyinden insanları kandırarak para değer ve 
bilgi çalındığı görülmektedir. Bu da gösteriyor ki bu tür 
saldırılara karşı özel eğitim ve bilinç oluşturma çalışma-
ları yapılması gerekmektedir. Gerek görsel gerek yazılı 
medya üzerinde yapılan bilgilendirme faaliyetleri çok 
önem taşımaktır.

    Teknoloji hayatın her alanında büyük kolaylıklar sağ-
lamaktadır. İnsanların Hayatını kolaylaştırmanın ya-
nında eğlenmek ve öğrenmek içinde kullanır. Şüphesiz 
bu kolaylıkların en başında verilerimizi dijital olarak 
saklamak gelmektedir. Dijital verileri üretmek, değiş-
tirmek ve raporlamak insanlığa bilgi çağının kapıları-
nı aralamıştır. Ancak doğruluğu, güvenliği ve gizliliği 
sağlanmayan veriler bilgisayar korsanlarının eline geç-
me tehlikesiyle karşı karşıyadır. Nesnelerin akıllanma 
hızı hiçbir zaman güvenlik olgusu ile eşit olmayacaktır. 
Güvenlik ile ilgili yapılan çalışmalarda da insan faktörü 
merkezli sosyal mühendislik atakları hep ikinci planda 
kalmaktadır. 

    Sosyal mühendislik; insanların zafiyetlerinden fayda-
lanarak çeşitli ikna ve kandırma yöntemleriyle istenilen 
eylemi yaptırmaya çalışmak olarak tanımlanabilir. Ge-
nellikle telaş ve acele içerisinde, insanların karar verme 
süreçlerini saldırgan tarafından yönetildiği teknikler 
içerir. Sosyal mühendislikte ilk adımlardan biri topla-
nılan bilgiyle öncelikle kurbanın güvenini sağlamaktır. 
Bilgi toplama sürecinde yoğunlukla kişisel hayat verisi 
bulunduran sosyal medya ve IoT cihazları başta gel-
mektedir. Sosyal mühendislik ataklarına karşı genellik-
le teknik tedbirlerden bahsedilir. Diğer atak tiplerinde 
teknik daha ön planda olsa da sosyal mühendislik ve 
bilgi güvenliği konularında önemli olan insan faktö-
rünün bilinçli olmasıdır. Sosyal mühendislikte bilgiler 
saldırganlar tarafından toplanırken hemen kullanılma-
yabilir. Toplanan bu bilgiler kişinin güvenini kazanma 
ve ikna etme açısından da kullanıldığı görülmektedir. 
Güven kazandıktan sonra kullanıcının paylaştığı bilgi-
ler maddi ve manevi zarar verme amaçlı kullanılabilece-
ği gibi, bir sonraki sosyal mühendislik atağının bilgileri-

ni oluşturabilir. Dikkatsizce etrafa dağıttığımız bu veriler 
bizi sosyal mühendislik kurbanı hâline getirebilmektedir. 

    Sosyal Mühendislik Saldırılarında Temel Sık
    Kullanılan Yöntemler Özetle:

1. Sahte senaryolar uydurmak (pretexting)
2. Güvenilir olduğuna ikna etmek (phishing)  
3. Zararlı Yazılımlar (Truva Atları vb.)
4. Güven kazanarak bilgi edinmek
5. Omuz Sörfü
6. Çöpü Karıştırmak
7. Eski Donanımları Karıştırmak
8. Kolay erişilebilir bilgi kaynakları

    Sosyal Mühendislik Saldırılarını Belirlemek ve 
    Durdurmak için Yapılmaması Gerekenler:

1. Şifrelerin asla kimseyle paylaşılmaması,
2. Çok fazla bilgi paylaşılmaması,
3. İrtibatta bulunulan kişilerin doğrulanması,
4. Sorulan sorulara sorularla karşılık verilmesi,
5. Güvenlik politikaları ve prosedürleri oluşturulma-

sı,
6. Çöpe atılması gereken belgelerin imha edilmesi, 
7. Şifre korumalı ekran koruyucuların kullanılması,
8. Temiz masa / temiz ekran politikası uygulanması, 
9. Kişiye özel bilgilerin(Şifre, kredi kartı güvenlik 

kodu vb.) kimseyle paylaşılmaması, 
10. Kullanılan şifrelerin her yerde aynı olmamasına 

dikkat edilmesi,
11. Açık bilgi veri tabanlarında çok fazla kapsamlı bil-

gilerin paylaşılmaması gerekmektedir.

    Sonuç olarak teknoloji çağında bilgi güvenliği konusu 
insanlığın en temel problemleri hâline gelmeye başladığı 
görülmektedir. Kullanıcıların akıllı şehirler, evler ve araç-
lar ürün hizmetlerle hayatımıza giren yeni dijital nesneler 
kültürüne hazırlanması sağlanmalıdır. Nesnelerin İnter-
neti cihazlarının da güvenlik zafiyeti oluşturabileceği ih-
timali düşünülerek iyi yapılandırılmasına dikkat edilme-
lidir. Akıllı cihazların da güvenlik zafiyeti doğurabileceği 
hakkında kullanıcılar bilgilendirilmedir. Kullanıcıların 
özelikle sosyal ağlar üzerinde yaptıkları aktiviteleri kim-
lerle paylaştıklarına dikkat etmelidir. Çalışma alanlarında 
kullanılan cihazlara bulaşabilecek virüslere ve kurumsal 
e-postalara gelebilecek oltalama saldırılarına karşı kulla-
nıcılar senaryolar üzerinden tatbikatlar yapılmalıdır. Bize 
bir şey olmaz yargısı yerine her ihtimale karşı tedbirler 
ve farkındalıklar oluşturulmalıdır. Saldırganlar zekâ se-
viyenizi değil merak ve endişe gibi duygularınızı kötüye 
kullandığı unutulmamalıdır.

“
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DOÇ. DR. NİLGÜN TOSUN
Trakya Üniversitesi

“Sosyal ağlar üzerinde yaşanan o 
kadar çok sorun varken suçlu kim?  
İnternet mi? Sosyal ağlar mı? Oyun-
lar mı? İndirdiğimiz uygulamalar 
mı? Yoksa bilinçsizce kullanan kul-
lanıcılar mı?”

     Bildiğiniz gibi, bu çalıştayın ilkini 17 – 18 
Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdik. 
İlk çalıştay sonunda çalışma grupları; öğretmen 
yeterliklerinin belirlenmesi ve eğitimler veril-
mesi, okullarda bu konuların öğretimine yönelik 
seçmeli bir ders açılması ve veliler başta olmak 
üzere toplumun her kesimini bilinçlendirmek 
başlıklarında hemfikir olmuşlardır. Bu başlıklar 
üzerinde çalışmak ve fikirleri hayata geçirebil-
mek adına, ikinci bir çalıştay planlanmıştır. Ve 
bugün bizler bu amaçla toplanmış bulunmakta-
yız. İkinci çalıştayda temel amaçlarımız; öğret-
menler için standart eğitim programı ile öğren-
ciler için seçmeli ders planları hazırlamaktır. Üç 
gün sürecek çalıştayda, katılımcılar bu konular 
üzerinde çalışmalar yaparak raporlarını hazırla-
yacaklardır. 

     Benim bu noktada sormak istediğim önem-
li bir soru var? Çalıştayda da ağırlıklı olarak 
üzerinde çalışacağımız ve planlarını hazırlaya-
cağımız seçmeli dersler gerçekten gerekli mi? 
Çocuk ve gençlerin bu derslere ihtiyacı var mı? 
Çevrim içi oyunlar örneğinden yola çıkarak bir 
bakalım, bu dersler gerekli mi ihtiyaç mı?

     Dijital yerliler olarak adlandırdığımız çocuk 
ve gençlerin tamamına yakını internet ve bilişim 

teknolojileriyle iç içe bir yaşam sürmektedir. Çevrim içi oyun-
lar ise, dijital yerlilerin yaşamında önemli bir unsur olarak 
görülmektedir. Gerek ülkemizde gerekse dünyada, çevrim içi 
oyun oynayan sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Bir kısmı 
eğitici-öğretici olmakla birlikte, aralarında dijital yerlileri fi-
ziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkileyen çok sayıda örnek 
de mevcuttur. 

     Mavi Balina, en bilinenlerden biridir. İnternet üzerinden, 
içinde sosyal ağların da yer aldığı çeşitli platformlar aracılı-
ğıyla oynanıyor. Oyun öncesi bir anlaşma yapılıyor. Kişi kabul 
ettiğinde tüm şartlara uymak zorunda bırakılıyor. İlk adımda 
oyuncudan telefon numarası ve kimlik bilgileri isteniyor. Tüm 
bilgiler alındıktan sonra kişinin oyuna bağlandığı cihaza özel 
bir mesaj geliyor ve bu mesaj açıldığında, karşı taraf oyuncu-
nun tüm bilgilerini net olarak elinde bulunduruyor. 2017 yı-
lında Rina Polinkova adlı öğrencinin bu oyun sebebi ile kendi-
ni tren altına atarak intihar etmesi ve ölüm öncesi bu sahneyi 
çekip sosyal medyada paylaşması, oyuna olan ilgiyi daha da 
artırmıştır. Oyunda 50 görevle 50 günlük bir süreç başlıyor. 
En son göreve gelindiğinde ise, kişinin intihar etmesi isteni-
yor. Tarayıcı tabanlı olmadığı için ve sosyal ağlarda kullanıcılar 
arasında özel linkler paylaşılarak oynandığı için, oyunu tama-
men ortadan kaldırmak ne yazık ki şu an mümkün değil. Tür-
kiye’de yaklaşık 150 intihar vakasında Mavi Balina oyununun 
etkili olduğu söylenmektedir. 

     Olumsuz unsurlar içeren bir başka çevrim içi oyun ise Ava-
taria’dır. Bu oyunda ise, kendilerini küçük çocuklara yaşıtla-
rıymış gibi tanıtan kullanıcılar, küçük çocuk avatarlarını ev 
ortamına götürüyorlar. Küçük çocuklarla cinsel içerikli diya-

“SUÇLU KİM?”

“
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gibi günlük rutinleri üzerinden asayiş kaynaklı suçların 
işlenmesini kolaylaştırmaktadır.
    Teknolojik cihazlar üzerinde ve sosyal medya hesap-
larındaki gizlilik ve güvenlik tedbirlerini almak birinci 
öncelik olarak yerini korusa da zincirin en zayıf halka-
sı olan insan faktörü hiçbir zaman unutulmamalıdır. 
Medyaya ve Adliyeye yansıyan birçok sosyal mühen-
dislik saldırıları göz önüne alındığında toplumun her 
eğitim düzeyinden insanları kandırarak para değer ve 
bilgi çalındığı görülmektedir. Bu da gösteriyor ki bu tür 
saldırılara karşı özel eğitim ve bilinç oluşturma çalışma-
ları yapılması gerekmektedir. Gerek görsel gerek yazılı 
medya üzerinde yapılan bilgilendirme faaliyetleri çok 
önem taşımaktır.

    Teknoloji hayatın her alanında büyük kolaylıklar sağ-
lamaktadır. İnsanların Hayatını kolaylaştırmanın ya-
nında eğlenmek ve öğrenmek içinde kullanır. Şüphesiz 
bu kolaylıkların en başında verilerimizi dijital olarak 
saklamak gelmektedir. Dijital verileri üretmek, değiş-
tirmek ve raporlamak insanlığa bilgi çağının kapıları-
nı aralamıştır. Ancak doğruluğu, güvenliği ve gizliliği 
sağlanmayan veriler bilgisayar korsanlarının eline geç-
me tehlikesiyle karşı karşıyadır. Nesnelerin akıllanma 
hızı hiçbir zaman güvenlik olgusu ile eşit olmayacaktır. 
Güvenlik ile ilgili yapılan çalışmalarda da insan faktörü 
merkezli sosyal mühendislik atakları hep ikinci planda 
kalmaktadır. 

    Sosyal mühendislik; insanların zafiyetlerinden fayda-
lanarak çeşitli ikna ve kandırma yöntemleriyle istenilen 
eylemi yaptırmaya çalışmak olarak tanımlanabilir. Ge-
nellikle telaş ve acele içerisinde, insanların karar verme 
süreçlerini saldırgan tarafından yönetildiği teknikler 
içerir. Sosyal mühendislikte ilk adımlardan biri topla-
nılan bilgiyle öncelikle kurbanın güvenini sağlamaktır. 
Bilgi toplama sürecinde yoğunlukla kişisel hayat verisi 
bulunduran sosyal medya ve IoT cihazları başta gel-
mektedir. Sosyal mühendislik ataklarına karşı genellik-
le teknik tedbirlerden bahsedilir. Diğer atak tiplerinde 
teknik daha ön planda olsa da sosyal mühendislik ve 
bilgi güvenliği konularında önemli olan insan faktö-
rünün bilinçli olmasıdır. Sosyal mühendislikte bilgiler 
saldırganlar tarafından toplanırken hemen kullanılma-
yabilir. Toplanan bu bilgiler kişinin güvenini kazanma 
ve ikna etme açısından da kullanıldığı görülmektedir. 
Güven kazandıktan sonra kullanıcının paylaştığı bilgi-
ler maddi ve manevi zarar verme amaçlı kullanılabilece-
ği gibi, bir sonraki sosyal mühendislik atağının bilgileri-

ni oluşturabilir. Dikkatsizce etrafa dağıttığımız bu veriler 
bizi sosyal mühendislik kurbanı hâline getirebilmektedir. 

    Sosyal Mühendislik Saldırılarında Temel Sık
    Kullanılan Yöntemler Özetle:

1. Sahte senaryolar uydurmak (pretexting)
2. Güvenilir olduğuna ikna etmek (phishing)  
3. Zararlı Yazılımlar (Truva Atları vb.)
4. Güven kazanarak bilgi edinmek
5. Omuz Sörfü
6. Çöpü Karıştırmak
7. Eski Donanımları Karıştırmak
8. Kolay erişilebilir bilgi kaynakları

    Sosyal Mühendislik Saldırılarını Belirlemek ve 
    Durdurmak için Yapılmaması Gerekenler:

1. Şifrelerin asla kimseyle paylaşılmaması,
2. Çok fazla bilgi paylaşılmaması,
3. İrtibatta bulunulan kişilerin doğrulanması,
4. Sorulan sorulara sorularla karşılık verilmesi,
5. Güvenlik politikaları ve prosedürleri oluşturulma-

sı,
6. Çöpe atılması gereken belgelerin imha edilmesi, 
7. Şifre korumalı ekran koruyucuların kullanılması,
8. Temiz masa / temiz ekran politikası uygulanması, 
9. Kişiye özel bilgilerin(Şifre, kredi kartı güvenlik 

kodu vb.) kimseyle paylaşılmaması, 
10. Kullanılan şifrelerin her yerde aynı olmamasına 

dikkat edilmesi,
11. Açık bilgi veri tabanlarında çok fazla kapsamlı bil-

gilerin paylaşılmaması gerekmektedir.

    Sonuç olarak teknoloji çağında bilgi güvenliği konusu 
insanlığın en temel problemleri hâline gelmeye başladığı 
görülmektedir. Kullanıcıların akıllı şehirler, evler ve araç-
lar ürün hizmetlerle hayatımıza giren yeni dijital nesneler 
kültürüne hazırlanması sağlanmalıdır. Nesnelerin İnter-
neti cihazlarının da güvenlik zafiyeti oluşturabileceği ih-
timali düşünülerek iyi yapılandırılmasına dikkat edilme-
lidir. Akıllı cihazların da güvenlik zafiyeti doğurabileceği 
hakkında kullanıcılar bilgilendirilmedir. Kullanıcıların 
özelikle sosyal ağlar üzerinde yaptıkları aktiviteleri kim-
lerle paylaştıklarına dikkat etmelidir. Çalışma alanlarında 
kullanılan cihazlara bulaşabilecek virüslere ve kurumsal 
e-postalara gelebilecek oltalama saldırılarına karşı kulla-
nıcılar senaryolar üzerinden tatbikatlar yapılmalıdır. Bize 
bir şey olmaz yargısı yerine her ihtimale karşı tedbirler 
ve farkındalıklar oluşturulmalıdır. Saldırganlar zekâ se-
viyenizi değil merak ve endişe gibi duygularınızı kötüye 
kullandığı unutulmamalıdır.

“
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loglarda bulunan kullanıcılar, çocukların ebeveynleri-
nin evde olup olmadığını sorguladıktan sonra, ebevey-
nlerin eve geldiği takdirde kendilerine bunu bildirmesi 
isteğinde bulunuyorlar. Bunun da teyidini aldıktan son-
ra, sanal ortamda cinsel içerikli sohbetlerini ve avatar-
lar aracılığıyla hareketlerini gerçekleştirmeye devam 
ediyorlar.

     48 Saatlik Meydan Okuma oyunu da ilginç ve bir o 
kadar tuhaf olan çevrim içi oyunlardan biri. Çocuklar/
gençler iki gün ortadan kayboluyor ve sonrasında çıkıp 
güvende olduklarını açıklıyorlar. Kayıp vakalarında, 
aileler ve arkadaşların sosyal medya üzerinden yaptığı 
çağrıları hedefleyen oyunda, adınızdan ne kadar bah-
sedilirse ya da ne kadar beğeni alırsanız o kadar puan 
kazanıyorsunuz. 

     Öğrencilerin, silgiyi kollarına sürterek bir yandan al-
fabedeki her harfle bir kelime söylediği oyunun adı Silgi 
Meydan Okuması. Aynı zamanda tenlerinde oluşan ya-
nığı da sosyal medyada paylaşarak diğer arkadaşlarına 
meydan okuyan çocukların bazılarının teninde kalıcı 
izler oluşuyor. 13 yaşındaki bir öğrenci, silgiden mikrop 
kaparak toksik şok geçirdiği için hastanede yaşam mü-
cadelesi vermektedir.

   Çevrim içi oyunlar arasında korkutucu olması ve psi-
kolojik zararları açısından en bilinenlerden biri de Ma-
riam’dır. Oyuna girmeden önce çocuğun ismi, adresi, 
yakın çevresi soruluyor ve Facebook, Whatsapp gibi 
uygulamalara, cihazın kamerasına erişim izni isteniyor. 
Korkutucu ses efektleri ve ağlama sesleri eşliğinde oy-
nanan bir oyun. Oyunda küçük kız Mariam kayboluyor 
ve eve dönmek için kendisine yardım edilmesini istiyor. 
Soru – cevap şeklinde ilerleyen oyunda soruları cevapla-
dığınız takdirde bir sonraki aşamaya geçebiliyorsunuz. 
Bu oyunu oynayanların çoğu, oyunu oynamaya başladı-
ğından beri hayaletler gördüğünü, bir varlığın peşlerine 
takıldığını iddia ediyorlar. Hatta oyunu gece 3’te yükle-
yip oynarsanız Mariam’ın geldiğini söylüyorlar. 

     Bir arkadaşlarını hep birlikte yukarı fırlatmak ve tut-
mamak, aynı zamanda bu durumun videosunu çekip 
sosyal medyada paylaşmak olarak tanımlanan tuhaf ve 
tehlikeli oyunun adı da Yukarı Fırlatma Oyunu.

    Sarahah, oluşturulan paylaşımlara, anonim kullanıcı 
modunda yorum yazılabilen bir sosyal ağ uygulaması-
dır. Yapıcı yorumları teşvik etmek, dürüst bir şekilde 
geri bildirim almak ve bu sayede insanların zayıf yönle-

rini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış 
bir sosyal ağdır. Ancak, insanların isimlerini gizleyerek 
başkaları aleyhinde incitici, rencide edici ve hakaret içe-
ren paylaşımlarda bulunması nedeniyle, uygulama bir 
çok ülkede kaldırıldı.

     Çevrim içi oyuncu sayısının fazla olması, bu oyun-
cuların büyük kısmının küçük yaşlarda çocuk ve genç-
lerden oluşması, dolandırıcılara da zemin hazırlamıştır. 
Bu amaçla kurulan çok sayıda Facebook Oyun Grubu 
mevcuttur. Clash of Clans veya Clash Royale oynayan 
bazı YouTuber’lar, Facebook’ta grup açıyor. Bu gruplara 
genellikle 13 yaşından küçük çocuklar ve Lamer olarak 
bilinen Sosyal Mühendislik ile para kazanan dolandırıcı-
lar üye oluyor. Dolandırıcılar çocuklara sözde bedava 100 
seviye oyun hesabı vermek için mesaj atıyorlar. Çocuklar 
verilen e-posta hesabına giriş yaptığı an, konum bilgi-
leri ve telefon bilgileri (marka model vs.) dolandırıcıya 
gidiyor. Çocuktan almak istedikleri bilgileri alamazlarsa, 
«Uzaktan Yönet» aracı ile çocukların telefonlarına erişim 
sağlayıp korkutuyor, üstün/ayrıcalıklı/süper güçleri olan 
görünüyor ve amaçlarına ulaşıyorlar. 

     Gerek çevrim içi oyunlar aracılığıyla, gerek sosyal ağ-
larda çok sayıda siber zorbalık vakasına da rastlanmak-
tadır. Dünyada çözüm bekleyen dijital sorunlardan biri 
olan siber zorbalıkta; bir kişinin fotoğraflarına olumsuz 
ve yıkıcı yazılar yazmak, bir kişinin duvarına taciz edi-
ci yorumlar yazmak, bir kişiyle dalga geçmek için onun 
fotoğraflarını ve videolarını kullanmak veya bir kişinin 
sosyal medya hesabını çalıp buradaki bilgileri ifşa etmek 
sıkça görülen davranışlardandır. Siber zorbaların kurban 
olarak seçtiği kişiler en çok, çocuk ve gençlerdir. Dünya-
da siber zorbalıkla mücadele hareketleri kapsamında far-
kındalık yaratmak adına, her yıl haziran ayının 3. cuma 
günü Siber Zorbalığı Önleme Günü olarak kutlanmakta-
dır. Ülkemizde de çeşitli kurum ve kuruluşların farkın-
dalık etkinliklerine rastlanmaktadır (BTK ve Samsung iş 
birliğinde yapılan proje gibi).

     Yine dijital ortamlarda son yıllarda sıkça rastlanan bir 
başka tehlike ise Deep Fake’tir. Bir fotoğrafı işleyerek bir 
videoya monte etmek anlamına gelmektedir. Bu videolar 
genellikle cinsel içeriklidir. Zarar vermeye ya da iftira at-
maya alet olarak kullanılmaktadır. Bunun için daha çok, 
sosyal ağlarda paylaşılan yakın plan çekilmiş fotoğraflar 
kullanılmaktadır. Bu videolar gerçek olmasa dahi, ciddi 
psikolojik etkileri olabiliyor.

     Sosyal ağların gerek sunduğu olanaklar gerek kullanım 
kolaylığı gerekse yaş sınırlaması olmaksızın herkese açık 
yapısı nedeniyle, milyarlarca kullanıcısı olduğunu bili-
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yoruz. Ancak bilinçsiz ve yoğun sosyal ağ kullanımı 
bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. 
Kısaca bunlardan bahsetmek gerekirse:

     FOMO, sosyal medyada arkadaşlarınızın neler 
yaptığından haberdar olma isteğine karşı koyamıyor 
ve sürekli onları takip etme ihtiyacı duyuyorsanız, 
bunu yapamadığınız anlarda kendinizi gergin ve en-
dişeli hissediyor ve de nihayetinde gelişmeleri kaçır-
ma kaygısı yaşıyorsanız, bu durum FOMO olarak ad-
landırılmaktadır.

       LIKE BAĞIMLILIĞI (Beğenilme Bağımlılığı): Bi-
reylerin sosyal medya paylaşımlarına yapılan beğeni 
sayısını sürekli ve takıntı hâlinde  takip etmesi.

     NOMOFOBİ: Cep telefonu yoluyla iletişim bağ-
lantısının kesilmesi, buna bağlı olarak haber alama-
maktan korkup paniklemek. Nefes darlığı, titreme, 
baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

      EGO SÖRFÜ: Online narsizm. Belirli aralıklarla 
kendi ismini internette aratma.

      PHOTOLURKING: Herhangi bir sosyal ağ plat-
formunda insanların fotoğraflarına saatlerce bakarak 
zaman geçirmek ve bunu sürekli yapmak.

     FACEBOOK DEPRESYONU:  İnsanların hayal 
kırıklıklarını Facebook’tan paylaşması sonrası dep-
resyona daha yatkın hâle gelmesi. 

    GİZLİ OKUMAZ YAZMAZLIK:  Akıllı telefon 
veya tabletten sürekli kısa metinler okuyup yazan 
bireylerin okuma-yazma ve anlama becerilerini ge-
liştirememesi. Bunlar hiç okula gitmemiş ve okuma 
yazma öğrenmemiş kişilerden farklı olup, bir yazıyı 
okur ancak okuduklarını anlamayabilir, rakamları ta-
nır ancak problem çözemeyebilir. 

    HİKİKOMORİ: Bireyin internet ve sosyal ağ or-
tamlarında iletişim bağımlılığı geliştirip, sosyal çev-
reye kendini kapamasıdır. Günlük sorumlulukları-
nı aksatmak, fizyolojik ihtiyaçlarını dahi bilgisayar 
başında karşılamak. İnsani temel iletişim ihtiyacını 
karşılamak, sosyal yaşamda karşılanamayan başa-
rı duygusunu yaşamak, yetersizliklerini ve olumsuz 
özelliklerini gizlemek, gerçek dünyaya göre sanal 
alemde daha kolay ve güvenli görülmektedir.

     Peki, çocuk ve gençlerin tüm bu tehlike, tehdit 
ve olumsuzluklarla karşı karşıya kalmasının, çoğu za-

manda maalesef zarar görmesinin suçlusu kim? İnternet 
mi? Sosyal ağlar mı? Oyunlar mı? Uygulamalar mı? Akıllı 
telefonlar mı? Suçlu, kötü niyetli insanlar ki bu insanlarla 
gerçek hayatta ve internet ortamında bir arada yaşamak-
tayız. Bu kişilerin ciddiye alınması, verebilecekleri zarar-
lardan haberdar olunması, gerçekte kötü insanlara karşı 
alınan tedbirler kadar dijital ortamlar için de tedbirler 
alınması, kısacası bilinçli olmak, suç ve suçlularla mü-
cadelede önemli bir silahtır. Bu gerçekten hareketle P21, 
NCREL, ATCS, NETS/ISTE, EU ve OECD gibi eğitim ve 
bilişim eğitiminde standartlar belirleyen bir çok uluslar 
arası saygın kurum, standartları arasına bilgi, medya ve 
teknoloji becerileri, dijital yeterlilik, dijital vatandaşlık, 
medya okuryazarlığı gibi becerileri de eklemiştir. Çün-
kü çağın gereği olarak her yaştan bireyin, kişisel-kurum-
sal-ulusal dijital güvenliği gözetebilmesi için bu yeterli-
liklere sahip olması zorunluluk hâline gelmiştir.  Ayrıca, 
siber güvenliğin önemini erken fark edip harekete geçen 
bazı ülkeler, bu konuda ciddi ve resmî adımlar atmakta-
dır. Örneğin, ABD ordusuna mensup subaylar, çocukla-
ra “Hacklemeye Giriş” dersi vermeye başlamıştır. Amaç, 
bu alandaki insan kaynağı açığını hızla kapatmaktır. İs-
rail’de ise siber güvenlik dersi lise müfredatlarına dahil 
edilmiştir. İngiltere’de ise 15-18 arası yaşlarda gençlere yö-
nelik “Siber Keşif Programı” kapsamında siber güvenlik 
eğitimleri verilmeye başlanmıştır. ABD menşeyli CISCO 
firması da, “Siber Güvenlik Uzmanı Sertifikası” verdiği 
CCNA Cyber Ops isimli bir burs programı başlatmıştır. 
ABD’de Purnue Üniversitesi, lise öğrencilerine yönelik 
siber güvenlik ders müfredatı hazırlamak üzere çalışma-
lar yürütmektedir. Abu Dabi’de öğretmenler, siber gü-
venlik ve dijital teknoloji yeterlikleri alanında belirli bir 
program dahilinde eğitim almaya başlamışlardır.

     Yeterli sayı ve nitelikte çocuk ve genç nüfusa sahip 
olan ülkemizin de, siber güvenlik alanında daha belirgin 
ve kalıcı adımlar atması beklenmektedir. Bu çalıştayların, 
atılacak adımlara az da olsa katkı sağlamasını diliyorum. 
Her iki çalıştayın hayata geçirilmesinde katkıları bulunan 
tüm yönetici, öğretmen, akademisyen ve STK temsilcile-
rine teşekkürlerimi sunuyor, tüm katılımcılara kolaylıklar 
diliyorum.

“

58 SİBER GÜVENLİK VE SOSYAL MEDYANIN DOĞRU KULLANIMI ÇALIŞTAYI RAPORU

loglarda bulunan kullanıcılar, çocukların ebeveynleri-
nin evde olup olmadığını sorguladıktan sonra, ebevey-
nlerin eve geldiği takdirde kendilerine bunu bildirmesi 
isteğinde bulunuyorlar. Bunun da teyidini aldıktan son-
ra, sanal ortamda cinsel içerikli sohbetlerini ve avatar-
lar aracılığıyla hareketlerini gerçekleştirmeye devam 
ediyorlar.

     48 Saatlik Meydan Okuma oyunu da ilginç ve bir o 
kadar tuhaf olan çevrim içi oyunlardan biri. Çocuklar/
gençler iki gün ortadan kayboluyor ve sonrasında çıkıp 
güvende olduklarını açıklıyorlar. Kayıp vakalarında, 
aileler ve arkadaşların sosyal medya üzerinden yaptığı 
çağrıları hedefleyen oyunda, adınızdan ne kadar bah-
sedilirse ya da ne kadar beğeni alırsanız o kadar puan 
kazanıyorsunuz. 

     Öğrencilerin, silgiyi kollarına sürterek bir yandan al-
fabedeki her harfle bir kelime söylediği oyunun adı Silgi 
Meydan Okuması. Aynı zamanda tenlerinde oluşan ya-
nığı da sosyal medyada paylaşarak diğer arkadaşlarına 
meydan okuyan çocukların bazılarının teninde kalıcı 
izler oluşuyor. 13 yaşındaki bir öğrenci, silgiden mikrop 
kaparak toksik şok geçirdiği için hastanede yaşam mü-
cadelesi vermektedir.

   Çevrim içi oyunlar arasında korkutucu olması ve psi-
kolojik zararları açısından en bilinenlerden biri de Ma-
riam’dır. Oyuna girmeden önce çocuğun ismi, adresi, 
yakın çevresi soruluyor ve Facebook, Whatsapp gibi 
uygulamalara, cihazın kamerasına erişim izni isteniyor. 
Korkutucu ses efektleri ve ağlama sesleri eşliğinde oy-
nanan bir oyun. Oyunda küçük kız Mariam kayboluyor 
ve eve dönmek için kendisine yardım edilmesini istiyor. 
Soru – cevap şeklinde ilerleyen oyunda soruları cevapla-
dığınız takdirde bir sonraki aşamaya geçebiliyorsunuz. 
Bu oyunu oynayanların çoğu, oyunu oynamaya başladı-
ğından beri hayaletler gördüğünü, bir varlığın peşlerine 
takıldığını iddia ediyorlar. Hatta oyunu gece 3’te yükle-
yip oynarsanız Mariam’ın geldiğini söylüyorlar. 

     Bir arkadaşlarını hep birlikte yukarı fırlatmak ve tut-
mamak, aynı zamanda bu durumun videosunu çekip 
sosyal medyada paylaşmak olarak tanımlanan tuhaf ve 
tehlikeli oyunun adı da Yukarı Fırlatma Oyunu.

    Sarahah, oluşturulan paylaşımlara, anonim kullanıcı 
modunda yorum yazılabilen bir sosyal ağ uygulaması-
dır. Yapıcı yorumları teşvik etmek, dürüst bir şekilde 
geri bildirim almak ve bu sayede insanların zayıf yönle-

rini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış 
bir sosyal ağdır. Ancak, insanların isimlerini gizleyerek 
başkaları aleyhinde incitici, rencide edici ve hakaret içe-
ren paylaşımlarda bulunması nedeniyle, uygulama bir 
çok ülkede kaldırıldı.

     Çevrim içi oyuncu sayısının fazla olması, bu oyun-
cuların büyük kısmının küçük yaşlarda çocuk ve genç-
lerden oluşması, dolandırıcılara da zemin hazırlamıştır. 
Bu amaçla kurulan çok sayıda Facebook Oyun Grubu 
mevcuttur. Clash of Clans veya Clash Royale oynayan 
bazı YouTuber’lar, Facebook’ta grup açıyor. Bu gruplara 
genellikle 13 yaşından küçük çocuklar ve Lamer olarak 
bilinen Sosyal Mühendislik ile para kazanan dolandırıcı-
lar üye oluyor. Dolandırıcılar çocuklara sözde bedava 100 
seviye oyun hesabı vermek için mesaj atıyorlar. Çocuklar 
verilen e-posta hesabına giriş yaptığı an, konum bilgi-
leri ve telefon bilgileri (marka model vs.) dolandırıcıya 
gidiyor. Çocuktan almak istedikleri bilgileri alamazlarsa, 
«Uzaktan Yönet» aracı ile çocukların telefonlarına erişim 
sağlayıp korkutuyor, üstün/ayrıcalıklı/süper güçleri olan 
görünüyor ve amaçlarına ulaşıyorlar. 

     Gerek çevrim içi oyunlar aracılığıyla, gerek sosyal ağ-
larda çok sayıda siber zorbalık vakasına da rastlanmak-
tadır. Dünyada çözüm bekleyen dijital sorunlardan biri 
olan siber zorbalıkta; bir kişinin fotoğraflarına olumsuz 
ve yıkıcı yazılar yazmak, bir kişinin duvarına taciz edi-
ci yorumlar yazmak, bir kişiyle dalga geçmek için onun 
fotoğraflarını ve videolarını kullanmak veya bir kişinin 
sosyal medya hesabını çalıp buradaki bilgileri ifşa etmek 
sıkça görülen davranışlardandır. Siber zorbaların kurban 
olarak seçtiği kişiler en çok, çocuk ve gençlerdir. Dünya-
da siber zorbalıkla mücadele hareketleri kapsamında far-
kındalık yaratmak adına, her yıl haziran ayının 3. cuma 
günü Siber Zorbalığı Önleme Günü olarak kutlanmakta-
dır. Ülkemizde de çeşitli kurum ve kuruluşların farkın-
dalık etkinliklerine rastlanmaktadır (BTK ve Samsung iş 
birliğinde yapılan proje gibi).

     Yine dijital ortamlarda son yıllarda sıkça rastlanan bir 
başka tehlike ise Deep Fake’tir. Bir fotoğrafı işleyerek bir 
videoya monte etmek anlamına gelmektedir. Bu videolar 
genellikle cinsel içeriklidir. Zarar vermeye ya da iftira at-
maya alet olarak kullanılmaktadır. Bunun için daha çok, 
sosyal ağlarda paylaşılan yakın plan çekilmiş fotoğraflar 
kullanılmaktadır. Bu videolar gerçek olmasa dahi, ciddi 
psikolojik etkileri olabiliyor.

     Sosyal ağların gerek sunduğu olanaklar gerek kullanım 
kolaylığı gerekse yaş sınırlaması olmaksızın herkese açık 
yapısı nedeniyle, milyarlarca kullanıcısı olduğunu bili-
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1. ÇALIŞMA GRUBU

ANA KONULARI

GRUP ÜYELERİ

• Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı 
• Temel Seviye Öğretmen Yetiştirme Standart Eğitim Programının Oluşturulması
• Pilot Uygulama İçin Program, Ders Planları ve Öğretim Yöntemlerinin Hazırlanması

MODERATÖRLER
Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Nilgün Tosun, Trakya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayvaz Reis, İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Levent Vural, Trakya Üniversitesi
Dr. Şahin Bayzan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Mehmet Ali Başağa, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi

ÖĞRETMENLER
Asiye Günel
Aysun Mergan
Baki Aydın
Cansu Aydın
Doğuhan Murat Yücel
Ekrem Güler
Elif Elgin
Emel Aktaş
Emin Aydın
Esra Şahin
Fatma Doğan
Gülcan Karakaş
Gülcan Saat

İsak Metin Çatalkafa
İsmail Acar
Kübra Tanrıverdi İnan
Mustafa Köse
Neslihan Çelik
Nezaket Korkmaz

Nurdan Danışmaz
Şebnem Emil
Tuğba Taslakoğlu Özdemir
Vural Yıldırım
Yakup Güzel
Yelit Ozar Civelek
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2. ÇALIŞMA GRUBU

ANA KONULARI

GRUP ÜYELERİ

• Temel ve İleri Seviye Siber Güvenlik 
• Öğretmen Yetiştirme Standart Eğitim Programının Oluşturulması
• Pilot Uygulama İçin Program, Ders Planları ve Öğretim Yöntemlerinin Hazırlanması

MODERATÖRLER
Doç. Dr. Bilgin Metin, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Dr. Öğr. Üyesi Nafiz Ünlü, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serap Emir, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Yasin Zengin, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Asım Gençer Gökce, TÜBİTAK
Murat Karaöz, HAVELSAN
Kadir Gürkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi
Özgür Bayam, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi
Yusuf Andiç, Türkiye Bilişim Derneği
Yusuf İnce, Bilişim İnovasyon Derneği

ÖĞRETMENLER
Ahmet Köse
Çetin Bulut
Emre Çintaş
Fatih Yıldırım
Fatih Duran
Gökhan İşcan
Haydar Korkmaz
Hüseyin Sıhat
İskender Volkan Sancar
Mehmet Uysal

Metin Bila
Mustafa Gündüz
Nazmiye Türkoğlu
Neşe Aydoğdu
Ömer Duralioğlu

Özcan Polat
Selma Özgenç
Süleyman Karataş
Uğurcan Avcı
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GRUP
RAPORLARI
VE ÖNERİLERİ
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   Grup çalışmaları sonucu pilot derslerde uygulanacak ör-
nek müfredat ve ders planları hazırlanmış, ayrıca Öğretmen 
Yetiştirme Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere, bir sonraki 
sayafada içeriği verilen 30’ar saatlik 3 adet hizmet içi eğitim 
programı yazılmış ve Bakanlık Standart Hizmet içi Eğitim 
Modülüne kabul edilip Türkiye’deki tüm öğretmenlerin isti-
fadesine sunulmak için yayınlanması istenmiştir.“

“

1. GRUP RAPORU

TEMEL SEVİYE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
STANDART EĞİTİM PROGRAMI
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

1. ETKİNLİĞİN ADI
    Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı 

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
• Sosyal medyanın tanımını yapar.
• Sosyal medyanın tarihçesini bilir.
• Güncel sosyal medya araçlarını tanır ve temel özelliklerini söyler.
• Sosyal medya okuryazarlığı kavramını açıklar.
• Sosyal medya etiğini açıklar.
• Sosyal medyada hangi verilerin kişisel mahremiyet kapsamında olduğunu bilir.
• Sosyal medya kullanım haklarının ve sorumluluklarının farkında olur.
• Sosyal medyada karşılaşabileceği risk ve tehlikeleri bilir ve bunlara karşı önlemler alır.
• Sosyal medya bağımlılığı kavramını açıklar.
• Sosyal medya bağımlılığı belirtilerini bilir.
• Sosyal medya bağımlılığının fizyolojik, psikolojik ve sosyokültürel etkilerini açıklar.
• Sosyal medya bağımlılığı konusunda ne yapması gerektiğinin farkında olur.
• Dijital ayak izi kavramını bilir.
• Dijital ayak izinin kişilerin geleceğini ve itibarını nasıl etkileyebileceğinin farkındadır.

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ
    Faaliyetin süresi 30 ders saatidir.

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
    Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.

5. ETKİNLİĞİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
• Bu eğitim faaliyeti personelin bilinçli sosyal medya kullanma becerilerini geliştirmek 
amacıyla hazırlanmıştır.
• Eğitim görevlisi olarak Bilgisayar, Bilişim Teknolojileri, Yeni Medya, İletişim alanında 
uzman ya da bu konuda akademik çalışmaları olan akademisyen, bu konuda çalışmaları 
olan veya hizmet içi eğitimler veren öğretmenler tercih edilecektir. 
• Eğitim; internet bağlantısı, özellikleri birbirinin aynısı ve kullanılacak yazılımların ko-
laylıkla çalışabileceği kursiyer sayısı kadar bilgisayar, öğretmen bilgisayarı, projeksiyon 
cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.
• Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
• Faaliyetin başlangıcında ve bitiminde 40 soruluk test uygulanacak ve böylelikle faaliyet-
ten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.
• Bu faaliyetin uzaktan eğitim yaklaşımıyla düzenlenmesi hâlinde modül programı kulla-
nılacaktır.

ALAN ALT ALAN KODU

Bilişim Teknolojileri Alanı
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6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

KONULAR SÜRE

Ön Test 1

SOSYAL MEDYAYA GİRİŞ
Sosyal Medya Nedir?
Sosyal Medya Kavramları
- Web 2.0
- Dijital vatandaşlık
- Dijital emniyet
- Siber
- Sanal
- Veri
- Bilgi
- İçerik sağlayıcısı
- Erişim sağlayıcısı

Sosyal Medyanın Tarihçesi
Güncel Sosyal Medya Araçları 
- Blog
- Wiki
- Forum
- Sohbet odaları
- Oyunlar

Sosyal Medya Okuryazarlığı
- Tanımı
- Önemi
- Kapsamı

6

SOSYAL MEDYADA HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE RİSKLER
Sosyal Medyada Netiketler ve Etik Kurallar
- Netiket (Görgü ya da davranış kuralları)
- Farklı sosyal ağ netiketler 
- Etik ve sosyal ağ etiği

Sosyal Medyada Kişisel Mahremiyet ve Kapsamı
- Mahremiyet
- Kişisel mahremiyet
- Kişisel mahremiyet kapsamındaki bilgiler

Sosyal Medyada Haklar ve Sorumluluklar, Sınırları
- Sosyal medyada kişilik hakları
- Sosyal medyada kişisel özgürlük alanlarının ihlali
- Gerçek hayatta suç olanın sosyal medyada da suç olması

6
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Sosyal Medyadaki Risk ve Tehlikeler
- Sahte, bot, tehlikeli ve aldatıcı kullanıcılar
- Dolandırıcılar
- Hesapların çalınması
- Ortak arkadaşlar özelliği
- Sosyal ağlardan gelen zararlı yazılımlar 
- Oltalama 
- Benzer isim dolandırıcılığı
- Mobil uygulamalar
- Konum özellikli fotoğraflar
- Ana dilin yozlaşması
- Siber zorbalık
- Derin sahte
- Oyunlar

Sosyal Medyadaki Risk ve Tehlikelere Karşı Önlemler
- Sosyal medyada gizlilik ayarları
- Sosyal medya sitelerinin gizlilik, güvenlik ve veri kullanma politikaları hakkında
bilgi sahibi olma
- Güçlü şifreler oluşturulması ve saklanması
- Ortak bilgisayar ve internet ağı kullanımı
- Sosyal medya sitelerine giriş ve çıkış kuralları
- Lisanslı anti virüs yazılımları kullanmak ve güncellemek
- Ebeveyn denetim araçlarının kullanılması
- Lisanslı işletim sistemi kullanmak ve güncellemek
- Sosyal medyada arkadaşlık isteklerinin yanıtlanması
- Sosyal medya gruplarına üye olmak
- Sosyal medyada görüntülü görüşme
- Sosyal medya uygulamalarında mobil güvenlik önlemleri
- Sosyal medya detoksu

Sosyal Medya Platformlarında Şikâyet Süreçleri
- Sık kullanılan sosyal medya platformlarında bildirim süreçleri

Sosyal Medyada İşlenen Suçlar ve Yasal Şikâyet Süreçleri
- Özel hayatın gizliliği
- Kişilik haklarının ihlali
- Kamu ve millî güvenlik suçları
- İhbar ve şikâyet süreçleri

3

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI
Sosyal medya bağımlılığı ve belirtileri
Sosyal medya bağımlılığının fizyolojik etkileri
Sosyal medya bağımlılığının psikolojik etkileri
Sosyal medya bağımlılığının sosyokültürel etkileri
Sosyal medya bağımlılığına karşı alınacak önlemler
Sosyal medya bağımlılık tedavisi ile ilgili destek veren kurumlar

9
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6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

KONULAR SÜRE

Ön Test 1

SOSYAL MEDYAYA GİRİŞ
Sosyal Medya Nedir?
Sosyal Medya Kavramları
- Web 2.0
- Dijital vatandaşlık
- Dijital emniyet
- Siber
- Sanal
- Veri
- Bilgi
- İçerik sağlayıcısı
- Erişim sağlayıcısı

Sosyal Medyanın Tarihçesi
Güncel Sosyal Medya Araçları 
- Blog
- Wiki
- Forum
- Sohbet odaları
- Oyunlar

Sosyal Medya Okuryazarlığı
- Tanımı
- Önemi
- Kapsamı

6

SOSYAL MEDYADA HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE RİSKLER
Sosyal Medyada Netiketler ve Etik Kurallar
- Netiket (Görgü ya da davranış kuralları)
- Farklı sosyal ağ netiketler 
- Etik ve sosyal ağ etiği

Sosyal Medyada Kişisel Mahremiyet ve Kapsamı
- Mahremiyet
- Kişisel mahremiyet
- Kişisel mahremiyet kapsamındaki bilgiler

Sosyal Medyada Haklar ve Sorumluluklar, Sınırları
- Sosyal medyada kişilik hakları
- Sosyal medyada kişisel özgürlük alanlarının ihlali
- Gerçek hayatta suç olanın sosyal medyada da suç olması

6
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DİJİTAL AYAK İZİ
Dijital ayak izi
Dijital ayak izleri oluşumu

Olumlu Dijital Ayak İzi Oluşturma Yöntemleri
- 5P KURALI
- DÜŞÜN
- TAKTİK
- İNCİTME
- DİKKAT

Dijital Ayak İzlerinin Kullanımı
- Algı yönetiminde
- Reklamcılıkta
- İtibar yönetiminde 

Dijital Ayak İzlerinin Silinmesi
- Unutulma ve lekelenmeme hakkı

Dijital Ayak İzlerinin Etkisi
- Kariyere etkisi
- Özel yaşama etkisi

4

Son Test 1

TOPLAM 30

7. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ
• Programın hedeflerine ulaşmak için aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. 
• Program konuları ile ilişkili millî ve evrensel değerler konular içine kaynaştırılarak verilecektir.
• Eğitime katılan kursiyerlere program içeriği ve ders materyalleri basılı ve elektronik ortamda verilecektir. 

8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
• Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla 40 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seç-
meli test sınavı yapılacak, 45 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.
• Başarılı olanlara Kurs Belgesi (e-sertifika) verilecektir.
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Ders: Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı   
Konu: Dijital Ayak İzi  
Sınıf: 3  
Süre:  40+40  
Öğretmen: Sınıf Öğretmeni  

KAZANIMLAR
Dijital ayak izi kavramını bilir.
Dijital ayak izinin kişilerin gelecek ve itibarını nasıl etkileye-
bileceğinin farkındadır.

KAVRAMLAR
Dijital, dijital ayak izi.

ÖĞRETİM MATERYALLERİ
Temel kavramların olduğu kartlar, boya kalemleri.

KAYNAKÇA
http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programla-
ri/plan/planaciklamalar.pdf

GRUP TARAFINDAN HAZIRLANAN BİLİNÇLİ SOSYAL 
MEDYA KULLANIMI PİLOT DERS PLANI ÖRNEĞİ
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Dikkat Çekme
Öğretmen sınıfta değişik hayvanların bırakmış olduğu ayak izlerini yansıtır. Öğ-
retmen bu izlerin hangi hayvanlara ait olduğu ile ilgili öğrencilerin dikkatini çe-
ker. Öğretmen en son karda ya da kumsalda insanların bırakmış olduğu izleri 
gösterir.

Güdüleme
Her çocuğa bir adet A4 kâğıdı verilir. Sınıfça unutmadıkları bir anıyı, etkinliği 
anlatmaları veya resmetmeleri istenir. Öğrencilerin bu olayı farklı yöntem ve şe-
killerde detaylandırması beklenir.

Etkinlik 1.
Öğretmen dijital ayak izi ile ilgili bir tane hikâye okur. “Dijital Ayak İzini Öğre-
niyorum” hikâye kitabını okur. Öğrencilerden hikâye ile ilgili bir resim, karikatür 
yolu ile görselleştirmelerini ister. Gönüllü öğrenciler görselleştirdiği A4 kâğıtla-
rını paylaşır ve tüm öğrencilerin sınıf panosunda görselleri paylaşılır.

Etkinlik 2.
6 Şapkalı Düşünme Tekniği öğrencilere kısaca öğretmen tarafından anlatılır. Altı 
Şapkalı Düşünme Tekniği son yıllarda yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek 
amacıyla altı şapkalı düşünme tekniği kullanılmaktadır. Bu teknikle öğrencilerin 
yeni fikirler üretmeleri ve yaratıcı düşünmenin yolları öğretilmeye çalışılmakta-
dır. Bu yöntem, düşünce ve önerilerin belli bir düzen içinde sunulması ve siste-
matikleşmesi için kullanılan bir yöntemdir. Şapkalar, düşüncelerin ayrıştırılması 
için kullanılan bir semboldür. Altı şapka için altı değişik renk kullanılmakta ve 
her rengin simgelediği bir düşünme sistemi bulunmaktadır.

Buna göre,
1. Beyaz Şapka (Tarafsız Şapka): Tarafsız bir biçimde, bilgiyi merkeze alarak 
olaylara bakış açısı getirmeyi amaçlar. Bilgiyi merkeze alarak olaylara bakış açısı 
getirmeyi amaçlar. Bilgiyi temele alır.

2. Kırmızı Şapka (Duygusal Şapka): Önsezilere dayalı olarak, olaylara duygu-
sal yönden bir bakış açısı getirmeyi amaçlar. Duygusal tepki vermeyi temele alır.

3. Siyah Şapka (Karamsar Şapka): Olaylara eleştirel ve karamsar yönden bir 
bakış açısı getirmeyi amaçlar. Eleştirel yargıyı temele alır. 
4. Sarı Şapka (İyimser Şapka): Olayların olumlu yönlerine odaklanarak iyimser 

GİRİŞ ETKİNLİĞİ

SÜREÇ ETKİNLİKLERİ
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Özet
Öğrencilere dijital ayak izinin ne olduğu ve önemi tekrar açıklanır.
Dijital ayak izinin kişilerin gelecek ve itibarını nasıl etkileyebileceğinin farkında 
olur.

Ölçme Değerlendirme
6 şapkalı düşünme tekniği ile öğrencilerin katılımı ve ürünlerine bakarak sürecin 
etkili olup olmadığını öğretmen gözlemler.

Alternatif Etkinlik
Öğretmen 6 haftanın kazanımlarını içeren bir bulmaca hazırlayıp çocukların bul-
malarını isteyebilir.

SONUÇ ETKİNLİKLERİ

ve yapıcı yönden bir bakış açısı getirmeyi amaçlar. Yapıcı düşünmeyi temele alır.
 
5. Yeşil Şapka (Yaratıcı Şapka): Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmak 
için yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi amaçlar.

6. Mavi Şapka (Değerlendiren Şapka): Olayları tüm olası yönleriyle gören ve 
değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısı getirmeyi amaçlar. Durumu ana-
liz edip sonuç çıkarmayı temele alır. Yöntem uygulanırken öğrencilere sunulmak 
üzere öğretmen bazı örnek olaylar oluşturur. 

Örneğin, ilerde belediye başkanlığına aday olduğunuzu düşünün. Ancak geçmiş-
te paylaştığınız olumsuz bir yazı ya da görselin adaylığınızı nasıl etkileyeceğine 
yönelik düşüncelerinizi şapkanızın rengine göre açıklayınız. Öğretmen anlatılan 
olayı öğrencinin yukarıda sıralanan 6 şapka rengine ve özelliklerine göre empati 
kurarak duygu ve düşüncelerini ifade etmesini ister.
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   2. grubun çalışması sonucu, Öğretmen Yetiştirme Genel 
Müdürlüğüne sunulmak üzere, bir sonraki sayfalarda yer 
alan 30 saatlik temel seviye ve ileri seviye olmak üzere iki 
adet hizmet içi eğitim programı hazırlanmıştır.“

“

2. GRUP RAPORU

TEMEL SEVİYE SİBER GÜVENLİK
EĞİTİMİ PROGRAMI
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

1. ETKİNLİĞİN ADI
    Temel Seviye Siber Güvenlik Eğitimi Kursu

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
Bu etkinlik, Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan tüm yönetici, öğretmen ve diğer 
personelin temel seviye siber güvenlik hakkında temel bilgi ve becerilerini geliştirmek 
amacıyla hazırlanmıştır. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer:

• Bilgi ve veri kavramlarını açıklar.
• İnternet kavramını tanımlar.
• Yazılım ve donanım kavramlarını sınıflandırır.
• Siber uzay kavramını açıklar.
• Siber ortamda bilgi güvenliğinin önemini açıklar.
• Siber saldırı ve savaşın tanımını yapar.
• Hacker, hacking, lamer kavramlarını açıklar.
• Temel bilgisayar güvenliği kavramlarını kullanır. 
• Parola belirlemene işlemi yapar.
• Şifreleme ve özetleme yapar.
• Güçlü parola oluşturur.
• Yeni, özgün bir parola belirleme yöntemi tasarlar.
• Sanal ortamda kişisel bilgilerini paylaşmaması gerektiğinin örneklerle açıklar.
• Bilişim sistemlerine izinsiz müdahale etmenin yasal olmadığını ifade eder.
• İnternet tarayıcılarının güvenlik ayarlarını yapar.
• İnternet ortamında güvenli iletişim kurar.
• Sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarlarını yapar.
• Sosyal mühendislik kavramını kullanır.
• Sosyal medya saldırılarına karşı önlem alır.
• Zararlı yazılımların ne olduğunu açıklar.
• Zararlı yazılımların sisteme verebileceği zararları örneklerle açıklar.
• Mobil cihazların güvenliğini sağlar.
• Dijital oyun türlerini sıralar.
• Dijital oyunlardaki tehditlerin neler olduğunu açıklar.
• Dijital oyunlardaki tehditlerden korunma yollarını sıralar.
• Bilişim hukuku, bilişim suçları konularını açıklar.
• Bilişim hukukunda suçların yaptırımlarını sıralar.
• Sağlıklı güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.
• Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
• Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
• Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur. 

ALAN ALT ALAN KODU

Bilişim Teknolojileri Alanı Web Teknolojileri 1.01.01.08.002
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3. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER
    
   B. MESLEKİ BECERİ
       B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma
       B3.Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

   C. TUTUM VE DEĞERLER
       C3. İletişim ve İş Birliği
       C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim

4. ETKİNLİĞİN SÜRESİ
    Faaliyetin süresi 30 ders saatidir.

5. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
 Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan tüm yönetici, öğretmen ve diğer personel.

6. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
• Eğitim görevlileri olarak “Siber Güvenlik Eğitimi” konusunda uzman akademisyenler, “İleri 
Seviye Siber Güvenlik” Eğitici Eğitimi Kursunu bitirmiş ya da bu konuda hizmet içi eğitimler 
veren uzmanlar/öğretmenler görevlendirilecektir.
• Sınıf ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
• Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır. 
• Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim 
ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
• Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
• Bu faaliyetin uzaktan eğitim yaklaşımıyla düzenlenmesi hâlinde modül programı kullanılacaktır. 
• Faaliyet mahalli ve merkezî olarak planlanabilecektir.

7. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

KONULAR SÜRE

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile İlgili Temel Kavramlar
• Bilgi ve Veri Kavramları
• Yazılım ve Donanım Bileşenlerinin Tanımı 
      o İşletim Sistemleri ve Temel Ağ Bileşenleri
• İnternet Nedir?
• Ağ Temelleri ve Protokolleri
• İletişim Teknolojilerinin Tanıtımı

3

Siber Güvenlikte Temel Kavramlar
• Siber Uzay Nedir?
• Bilgi/Siber Güvenlik Tanımı
• Bilgi Güvenliğinin Unsurlarının Tanımı
• Siber Saldırı, Savaş, Silah, Savunma
      o (Gerçek Hayat Örnekleri, Ukrayna, Estonya, İran)
• Hacker, Hacking, Lamer, Etik Hacker

3
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Parola Güvenliğinin Önemi
• Temel Bilgisayar Güvenliği
• Parola Belirleme Kuralları
• Şifreleme Algoritmaları (Parolalar nasıl saklanır)
• Özetleme Algoritmaları 
• Parola Güvenliğini Sağlama
      o Gizli Sorular
      o İki Aşamalı Doğrulama Seçimi
      o Biometrik Kimlik Doğrulama

3

Internet ve Sosyal Medya Güvenliği 
• İnternet Tarayıcılarının Tanımı
     o Tarayıcı Eklentileri
     o Çerez Yönetimi
     o Şifre Yönetimi
• İnternette Güvenli İletişim
• Sosyal Medyadaki Güvenlik Ayarları
     o Profil Yönetimi 
     o Gizlilik Ayarları

3

Sosyal Mühendislik
• Sosyal Mühendislik Ne Demek?
• Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri
     o Oltamala ve E-Posta Güvenliği
• Sosyal Mühendislik Korunma Yöntemleri

2

Zararlı Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri
• Zararlı Yazılım Türleri
• Zararlı Yazılım Bulaşma Yöntemleri
• Zararlı Yazılımlardan Korunma Yöntemleri

3

İşletim Sistemi Güvenliği
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     o Ağ cihazları
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4
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3. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER
    
   B. MESLEKİ BECERİ
       B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma
       B3.Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

   C. TUTUM VE DEĞERLER
       C3. İletişim ve İş Birliği
       C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim

4. ETKİNLİĞİN SÜRESİ
    Faaliyetin süresi 30 ders saatidir.

5. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
 Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan tüm yönetici, öğretmen ve diğer personel.

6. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
• Eğitim görevlileri olarak “Siber Güvenlik Eğitimi” konusunda uzman akademisyenler, “İleri 
Seviye Siber Güvenlik” Eğitici Eğitimi Kursunu bitirmiş ya da bu konuda hizmet içi eğitimler 
veren uzmanlar/öğretmenler görevlendirilecektir.
• Sınıf ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
• Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır. 
• Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim 
ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
• Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
• Bu faaliyetin uzaktan eğitim yaklaşımıyla düzenlenmesi hâlinde modül programı kullanılacaktır. 
• Faaliyet mahalli ve merkezî olarak planlanabilecektir.

7. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

KONULAR SÜRE

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile İlgili Temel Kavramlar
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3

Siber Güvenlikte Temel Kavramlar
• Siber Uzay Nedir?
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3
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Dijital Oyunlar ve Karşılaşılabilecek Tehditler
• Dijital Oyun Türleri ve Sınıflandırılması 
     o  esrb.org
     o  pegi.info
     o  commonsensemedia.org
• Dijital Oyunların Çocukların Yaşamındaki Yeri
• Dijital Oyunlardaki Tehditler ve Korunma Yolları

3

Bilişim Hukuku
• Bilişim Hukuku Tanımı
• Kişisel Verileri Korunması Kanunu
• Bilişim Suçları
• Bilişim Hukukunda Yaptırımlar

4

Ölçme ve Değerlendirme 2

TOPLAM 30

8.  ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ
• Programın hedeflerine ulaşmak için aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
• Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

9.  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
• Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla uygulama ağırlıklı süreç değerlendirmesinin 
yanı sıra 30 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan açık uçlu soruların da yer aldığı çoktan seç-
meli test sınavı yapılacaktır. 45 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.
• Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (e-sertifika) verilecektir. 
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İLERİ SEVİYE SİBER GÜVENLİK
EĞİTİMİ PROGRAM İÇERİĞİ
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

1. ETKİNLİĞİN ADI
    İleri Seviye Siber Güvenlik Eğitimi Kursu

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
    Bu etkinlik, Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan “Temel Seviye Siber Güvenlik” 
eğitim kursunu başarıyla tamamlayan yönetici ve öğretmenlerin siber güvenlik eğitimi hakkın-
da ileri seviye bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu faaliyeti başarı ile 
tamamlayan her kursiyer:

• Bilgi güvenliğini sağlamak için unsurları sıralar.
• Kriptoloji kavramını açıklar.
• Web uygulama güvenlik duvarının önemini kavrar.
• Sanal makine oluşturma kavramını kullanır.
• Scada tanımını yapar.
• Günümüzde gerçekleşen APT saldırılarına örnekler verir.
• Ağ cihazlarını güvenlik kılavuzlarına uygun olarak güvenlik ayarlarını yapar.
• Network ayarlarına girerek Windows Güvenlik Duvarını yapılandırır.
• VPN kullanım alanlarını açıklar.
• Yeni nesil güvenlik duvarını tanımlar.
• Ulusal siber güvenlik kuruluşlarını listeler.
• Sanal makine oluşturarak Linux kurulumu yapar.
• Temel Linux komutlarını kullanır.
• Siber ortamdaki etik kuralları uygular.
• Ağ cihazlarının kullanım alanlarını ayırt eder.
• OSI ve TCP/IP modellerini tanımlar.
• Modemde MAC filtreleme işlemi gerçekleştirir.
• Kablosuz ağ algoritmaları (WEP, WPA ve WPA2) arasındaki farkları ayırt eder.
• Sahte erişim noktası oluşturur.
• Siber ortamdaki etik kuralları kavrar.
• Yaygın web uygulama zafiyetlerini tespit eder.
• Http metod ve durum kodlarını kullanır.
• Dijital sertifikaların kullanım amacını açıklar.
• DoS/DDoS kavramlarını bilir.
• Web Proxy yazılımları kullanarak sunucuya giden bilgileri değiştirir.
• Siber ortamdaki hareketlerin kanunlarla düzenlendiğini bilir.
• Sistem geri yükleme yoluyla veri kurtarma yöntemi oluşturur.
• Güvenlik kılavuzlarına uygun olarak işletim sisteminin güvenlik ayarlarını yapar.
• Yedeklenmesi gereken hassas bilgileri ayırt eder.
• Veri tabanında yapılandırma hatalarını tespit eder.
• Güvenlik kılavuzlarına uygun olarak veri tabanının güvenlik ayarlarını yapar.

ALAN ALT ALAN KODU

Bilişim Teknolojileri Alanı Web Teknolojileri 1.01.01.08.002
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• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili kavramları kullanır.
• Geçmişten günümüze BGYS tarihçesini kronolojik olarak sıralar.
• Türkiye’deki BGYS mevzuatını inceler. 
• Sağlıklı güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.
• Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
• Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
• Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

3. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER
     B. MESLEKİ BECERİ
            B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma
            B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

       C. TUTUM VE DEĞERLER
            C3. İletişim ve İş Birliği
            C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim

4. ETKİNLİĞİN SÜRESİ
      Faaliyetin süresi 30 ders saatidir.

5. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
    Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan “Temel Seviye Siber Güvenlik” Eğitim kursunu 
başarıyla tamamlayan yönetici/öğretmenler.

6. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
• Eğitim görevlileri olarak “Siber Güvenlik” konusunda eğitim veren uzman akademisyenler, 
“İleri Seviye Siber Güvenlik” Eğitici Eğitimi Kursunu bitirmiş ya da bu konuda hizmet içi eği-
timler veren uzmanlar/öğretmenler görevlendirilecektir.
• Sınıf ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
• Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır. 
• Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim 
ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir. 
• Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
• Faaliyet mahalli ve merkezî olarak planlanabilecektir.

7. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

KONULAR SÜRE

Siber Güvenlik Cihazları ve Mesleki Kavramlar
• Bilgi Güvenliği Unsurları
• Web Uygulama Güvenlik Duvarı 
• Kriptoloji
     o  Kripto Algoritmaları
     o  Encoding 
     o  Özetleme (hash) Algoritmaları

3
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• Sanallaştırma
• Scada (Endüstriyel Kontrol Sistemi)
• Beyaz Liste, Kara Liste
• Zero Day (Sıfırıncı gün)
• APT (Gelişmiş Siber Tehdit)
• Siber Olay İzleme ve Kayıt Yönetimi
     o SIEM (Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi)
     o SOC (Güvenlik Operasyon Merkezi)
• Log (Kayıt) Yönetimi
• Switch (kenar anahtar), Router (yönlendirici), Hub (göbek), Modem
• VPN (Sanal Özel Ağ)
• IDS/IPS (Saldırı tespit ve engelleme sistemi)
• Güvenlik Duvarı (Firewall)
• Yeni Nesil Güvenlik Duvarı
• Kablo Tipleri ve Bağlantıları
• Kabinet

Ulusal Siber Güvenlik Kurum ve Kuruluşları
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Siber Güvenlik Kurulu)
     o Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı
• Bilgi  Teknolojileri ve İletişim Kurumu
     o  USOM
• TÜBİTAK BİLGEM
• TSE
• Özel Sektör 
     o  Hava ve Elektrik Sanayi (Havelsan)
     o  STM (Siber Güvenlik Direktörlüğü)
• Emniyet Müdürlüğü (Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü)
• Akademi 
     o  Yüksek Lisans Programları
• Bilgi Güvenliği Derneği
• Uzmanlık Sertifikaları
     o  SANS
     o  CEH
     o  Offensive Security
• ENISA
• ISO 27001 Baş Denetçi

2

Linux Temelleri
• Sanal Makine Üzerine Linux Kurulumu
     o Virtual Box Uygulama Tanıtımı
     o Kali Linux Uygulamaları Tanıtımı
• Temel Linux paketlerinin tanıtımı 
• Temel Linux Komutları
     o Cat, chdir, chmod, chown, clear, cp, date, dd, echo, find, grep, hostname, 
locate, ls, mkdir, more, mv, mount, passwd, pwd, rm, shutdown, su, sudo, tar, 
umount, uname, help, man, ifconfig, ping, apt-get, service start, service stop...
• Linux Dosya Sistemi
• Kullanıcılar, Kullanıcı Grupları ve Yetkilendirme
• Metin Düzenleme

6
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Ağ Güvenliği 
• Etik Değerler
• Pasif Bilgi Toplama Yöntemleri
     o Shodan, Harvester, Google Hacking
• Osı Modeli Ve Tcp/Ip Modeli
     o Wireshark Kullanımı
• Aktif Bilgi Toplama
     o Nmap Kullanımı
     o Nikto, Maltego
• Ip , Ip Atama, Dns, Mac, Nat
• Kablosuz Ağ Güvenliği
     o Wep, Wpa, Wpa 2 (Aircrack_Ng)
     o Sahte Erişim Noktası Yaratma
• Aradaki Adam Saldırıları (Mıtm)
     o Arp Spoofing (Sahteciliği)
     o Dns Cache Poisoning (Dns Ön Bellek Zehirlemesi)
• Switch, Router Ve Modem Temel Yapılandırması

6

Web Uygulama Güvenliği
• Web Uygulaması Nedir?
• Http (Burp İle Araya Girme)
    o Http Metotları 
    o Urı Ve Url Formatı
• Dijital Sertifikalar ve Sertifika Otoriteleri (Https)
• Web Uygulamalarındaki Yaygın Açıklıklar
• Owasp Top 10 Güvenlik Zafiyetleri
    o DoS/DDoS Wep Proxy kullanımı (Burpsuit, Zap)

5

İşletim Sistemi Güvenliği
• Güvenlik Yapılandırması (Sıkılaştırma)
    o Windows
    o Linux
    o Android
    o IOS
    o Ağ cihazları
• Uygulama Güvenliği
• Sistem Geri Yükleme ve Yedekleme

4

ISO 27001 Standardı
• BGYS nedir?
• Neden BYGS?
• Standart Tarihçesi
• Türkiye’deki BGYS Mevzuatı

2

Ölçme ve Değerlendirme 2

TOPLAM 30
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8. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ
• Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
• Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

9. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
• Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla uygulama ağırlıklı süreç değerlendirmesinin 
yanı sıra 30 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan açık uçlu soruların da yer aldığı çoktan 
seçmeli test sınavı yapılacaktır. 45 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.
• Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (e-sertifika) verilecektir. 

Ders: Siber Güvenlik   

Konu: Dijital Oyunlar ve Karşılaşılabilecek Tehditler 

Sınıf: 5

Süre: 40+40  

KAZANIMLAR

Dijital oyun türlerini sınıflandırır.

Dijital oyunlardaki tehditlerden korunur.

ÖĞRETİM MATERYALLERİ

Renkli postitler, kâğıt, kalem, etkileşimli tahta.

KAYNAKÇA

http://www.guvenliweb.org.tr/blog-detay/dijital-oyunlar-ve-birey-

ler-uzerindeki-etkileri

https://oggito.com/hayatimizi-tehdit-eden-dijital-tehlikelerden-ko-

runmanin-yollari-04201727843

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Kullanılacak rubrikler: 

Diğer ölçme yöntemleri:

GRUP TARAFINDAN HAZIRLANAN SİBER GÜVENLİK
PİLOT DERS PLANI ÖRNEKLERİ 1
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6. HAFTA
Ön Hazırlık
Ders Akışı: Öğretmen dersin başında öğrencilere hangi oyunları oy-
nadıklarını sorar. Oynadıkları oyunların hangi türe ait olduğunu sorar. 
Öğrencilere birer tane post-it verir ve aşağıdaki oyun türlerini tahtaya 
yazar.
• Taktik 
• Yap boz
• Macera
• Aksiyon 
• Spor
• Rol yapma
• Simülasyon

   Öğrenciler oynadıkları oyunları postitlere yazar ve hangi türde oldu-
ğunu düşünüyorlarsa o bölüme gidip yapıştırırlar.
 
   Herkes yapıştırdıktan sonra öğretmen de fikirlerini belirterek öğren-
cilerle birlikte yanlışları düzeltirler.

   Dersin bu bölümünde öğretmen öğrencilerden bir beyin fırtına-
sı yapmalarını ister ve tahtadaki oyunların insanlara ne gibi tehditler 
oluşturabileceğini ve bu tehditlere karşı nasıl önlemler alınacağını dü-
şünmelerini ister ve tahtanın boş kalan kısmına öğrencilerin aklına ilk 
gelen şeyleri yazar. 

   Öğretmen yardımı ile sınıf, yazılan bu fikirleri düzenler ve tahtada bir 
kavram havuzu (Virüs, Solucan, Trojan, Zorbalık, Oltalama, Taciz, Kor-
san, Anti-virüs, Güncelleme, Parola, Yedekleme, Admin, Download) 
oluşturur.

   Öğretmen sınıfı 4 gruba ayırır, gruplara kâğıtlar dağıtır. Her gruptan 
tahtadaki kavramları kullanarak bir rap şarkı yazmasını ister. Öğren-
ciler oyun oynarken karşılaştıkları tehditleri ve korunma yöntemlerini 
yazdıkları bu şarkıda anlatırlar.

   Her gruptan bir kişi hazırladıkları şarkıyı fon müzik eşliğinde söyler.
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Ders: Temel Seviye Siber Güvenlik Eğitimi   
Konu: Bilgi İletişim Teknolojileri ile İlgili Temel Kavramlar 
Sınıf: Lise 9. ve 10. Sınıf
Süre: 40+40
Öğretmen: Bilişim Teknolojileri 

KAZANIMLAR
Bilgi ve veri kavramlarını açıklar.
İnternet kavramını tanımlar.
Yazılım ve donanım kavramlarını sınıflandırır.
Yazılım ve donanım arasında ilişki kurar.

ÖĞRETİM MATERYALLERİ
Akıllı tahta, Bilgisayar, Modem, Ağ Kablosu.

KAYNAKÇA
•http://www.eba.gov.tr/ekitap?icerik-id=4370
Ortaöğretim Bilgisayar Bilimi Kitabı

•http://www.eba.gov.tr/dokuman?icerik-id=97281da8ea60ae9524c-
20b43cd602393456ba51ac8002
Donanım Bulmacası

•http://www.eba.gov.tr/dokuman?icerik-id=9490081e37cc3522f4a2da-
e3b2822621849028de06001
Yazılım-Donanım Bilmecesi

•http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_
pdf/A%C4%9F%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi.pdf
MEGEP Ağ Güvenliği Modülü

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
Kullanılacak rubrikler: 
Diğer ölçme yöntemleri: Açık uçlu sorular, Çoktan seçmeli sorular, Bulmaca.

HAYATIN İÇİNDEN SORUNLAR (HİS)
HİS Hikayesi: Siber Uzayda Kaybolan Çocuk
Aile denetiminden uzak şekilde sosyal ağları ve dijital oyunları kontrolsüz 
şekilde kullanan bir çocuğun kaybolma hikayesi.

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile birlikte teknoloji kullanım yaşı ana 
sınıfı seviyelerine kadar düşmüştür. Aile denetiminden uzak bir şekilde 
çocuklar teknoloji ile baş başa bırakılmaktadır. Çocuklar aile ve çevre-

GRUP TARAFINDAN HAZIRLANAN SİBER GÜVENLİK
PİLOT DERS PLANI ÖRNEKLERİ 2
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sinde geçirmesi gereken zamanı sanal ortamda geçirmektedir. Bu da 
teknolojiye olan bağımlılığı arttırmaktadır. Dijital oyun bağımlılığı da bu 
teknolojik bağımlılığın büyük kısmını oluşturmaktadır. Hikayemizde ki 
çocukta internetteki bir online oyunda verilen görev sebebiyle kaybol-
muştur. O güne kadar teknolojiden bir haber olan aile gençlerin yardı-
mıyla önce çocuklarının kaybına yol açan teknolojiyi öğrenmek, sonra 
çocuklarını bulacaktır.

Sınırlamalar
- Bilgi ve İletişim teknolojileri kavramlarını az bildiğine dikkat edilecek.
- Kaybolan çocuğun bilişim suçları sebebiyle kaybolduğu varsayılacak.
- Bilişim araç-gereçlerini yanına almadığı vurgulanacak.

DERS İÇERİĞİ
Ön Hazırlık
Ders öncesinde çocuğun odasında bulunan malzemeler sınıfta bulun-
durulur. Bilgisayar,   Modem, Ağ kablosu, Telefon.

Ders Akışı
Bir oda resmi akıllı tahtaya yansıtılır. Burda çocuğu bulmak için hangi 
materyallerin yardımcı olabileceği sorulur? Odada bulunan farklı eş-
yaların tek başına bir anlam ifade etmediği, belirtilir. Bunlar bir araya 
geldiğinde bir anlam oluşturursa bilgi olacağı belirtilir. Veri ve bilginin 
tanımı verilir.  Bilgisayar ve cep telefonu çocuklara açıklanır. Bilgisayarı 
açtığımızda çalışmadığını görüyoruz. Neden çalışmıyor olabilir sorusu 
yönlendirilir. Bilgisayarın çalışması için nelerin gerekli olduğu sorulur. 
Gelen cevaplara göre temel bilgisayar donanımı ve yazılım kavramları 
açıklanır. Yazılım-donanım bilmecelerinden örnekler öğrencilere soru-
lur.

Sorunlar çözülerek bilgisayarın çalışması sağlanır. Çalışan bilgisayarda 
donanım bileşenleri öğrencilerle birlikte incelenir. 

Öğrencilere kayıp çocuğun bilgisayarı açıldıktan sonra ilk olarak nereye 
bakılması gerektiği sorulur.

İnternet cevabı sorularla buldurulur.

İnternet kavramı ve ağ temelleri kavramlarından bahsedilir. Donanım 
bulmacası öğrencilere çözdürülür.

Bir sonraki derse hazır gelebilmek için seçilen filmler bellek ile öğren-
cilere verilir. 
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   Siber Güvenlik ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı ile Siber Güven-
lik ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı: Program Yazma Süreci Ça-
lıştayları, her biri alanında uzman değerli katılımcıların ve değerli öğ-
retmenlerimizin fikir ve önerileriyle beraber tüm katılımcıların özverili 
çalışmalarıyla, başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Her iki çalıştaydan 
elde edilen sonuç raporları, siber güvenlik ve sosyal medyanın doğru 
kullanımı konularının eğitim programlarına kazandırılması, öğretmen 
ve veli eğitimlerinin planlanması, sonrasında ise hayata geçirilmesi 
boyutunda önemli katkılar sağlayacak niteliktedir. 

   Çalıştayların gerçekleşmesinde emeği geçen Düzenleme Kurulu, 
Yürütme Kurulu, Bilim Kurulu üyelerine; Cumhurbaşkanlığı Kurum-
sal İletişim Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK Siber 
Güvenlik Enstitüsü, HAVELSAN, Bilişim İnovasyon Derneği, GAIS Se-
curity, BT Risk Bilgi Güvenliği, Türkiye Bilişim Derneği’nin yönetici ve 
katılımcılarına, Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri bö-
lümü BT ve Siber Güvenlik Ekibi’ne, İstanbul’un değişik okullarından 
farklı branşlardaki öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

“ “
TEŞEKKÜRLER
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