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Konu: Internet ve Bilgi Güvenliği.

ilgi:

a) 5651 sayılı İnternet O rtam ında Yapılan Y ayınların D üzenlenm esi ve Bu Yayınlar
Y oluyla iplenen Suçlarla M ücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
b) 11.04.2012 tarihli ve 565 sayılı M illî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği
Yönergesi.

Bakanlık olarak, 5651 sayılı K anun gereği, bilgi güvenliği kapsam ında, sistem ve
kullanıcı bazlı güncel politikalar uygulanm aktadır. Bilginin gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlük
özelliklerini m uhafaza etmeye, bilginin geçtiği yerlerin nasıl sınıflandırılacağına ve nasıl
koruma altına alacağına dair çözüm ler oluşturulmaktadır.
Temel am açlarım ızdan biri, hizm et verdiğim iz tüm kesim ler için, güvenli ve kesintisiz
ağ hizmetini sağlam aktır. B u am açla; gerçekleşm esi olası tehditlere karşı, iç ağdaki trafiği ve
internet trafiğini sağlıklı yönetebilm ek için güvenlik duvarı, saldırı tespit ve koruma
sistemleri, içerik fıltrelem e, spam analizi, antîvirus vb. ürün ve uygulamaları
kullanılmaktadır.
11 N isan 2012 tarihinde Bilgi ve Sistem G üvenliği Y önergesi çıkarılm ıştır. Bu
yönerge ile kurum çalışanlarım ıza, sistem ve bilgi güvenliği kapsam ında, uyulm ası gereken
kurallar, olması ve olm am ası gereken tasarruflar açıklanm ıştır. Buna rağm en gerek Bakanlık
personelimizin bir kısmı, gerekse kurum dışından kişiler, uygulanan çözüm leri aşmaya
yönelik tutum larda bulunm aktadırlar. Bu amaçla, bilgi ve sistem güvenliği anlam ında kurum
politikalarım hiçe saym a, uygulanan fıltrelem e çözüm lerini delme, gereksiz yüksek trafik
oluşturma, güvensiz yazılım kullanm a vb. gibi durum lar tesbit edilm ektedir. İlgi yönergenin
11. maddesinin 4. bendinde belirtildiği gibi “T elif hakları ve lisansları ihlal eden, Bakanlık
ağında yoğun ağ trafiğine sebep olan, iki veya daha fazla kullanıcı arasında veri paylaşm ak
için kullanılan noktadan noktaya (Peer-to-peer - P2P) uygulam alar kullanılamaz. Dosya
paylaşımı, anlık m esajlaşm a program ları ve yoğun ağ trafiğine sebep olan uygulam alar
gerekli görüldüğünde B akanlık tarafından fıltrelenir ” denilmektedir. Bu sebeple Bakanlık
hattını kullanan kullanıcıların uygulanan güvenlik politika ve kuralları çerçevesinde
davranm aları gerekm ektedir.
Bakanlığım ız olarak TTV PN M etro İnternet Projesinin hayata geçirilm esi ile birlikte
İl M illî Eğitim M üdürlüklerim izde yer alan ADSL, VDSL gibi bağlantıların iptal edilerek
Bakanlık hattı haricinde herhangi bir hat(ADSL, 3G, wireİess vb.) kullanılması
yasaklanmıştır. A ncak II M illî Eğitim M üdürlüklerim iz bünyesinde kurum, şahsi veya
benzeri yöntem lerle A D SL, V D SL, 3G, w ireless gibi bağlantıların yapıldığı tespit edilmiştir.
İlgi yönergenin 11. M addesinin ö.bendinde “ K urum ağına sistem yöneticisinin bilgisi dışında
herhangi bir ak tif ağ cihazı eklenem ez.” denilmektedir.
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Bu sebeple İl M illî Eğitim M üdürlüğü bünyesinde yer alan B akanlık hattı haricindeki
tüm internet hatlarının (A DSL, VDSL 3G, W ireless vb.) acilen iptal edilm esi, gelecekte
Bakanlığın ilgili birim lerinin bilgisi olm adan bu ve benzeri bağlantılara izin verilm em esi ile
belirtilen bağlantıları iptal ettirm em e konusunda ısrarcı davranıp sergileyen personel veya
kurum hakkında gerekli yasal süreç başlatılm ası gerekmektedir.
Oluşm ası m uhtem el bilişim suçlarının önüne geçebilm ek am acıyla yukarıda belirtilen
çalışmaların acilen tam am lanarak, birim lerinizde çalışan personelin, sözü edilen ilgili Kanun
ve Yönerge doğrultusunda tekrar bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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