Değerli Bilişim Sektörü,
Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Derneği, bireysel, kurumsal, ulusal ve evrensel boyutlarda bilgi
ve iletişim güvenliği alanında teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerini büyük bir
titizlikle sürdürmektedir. Bu çalışmalarda biri olan ve geleneksel hale gelen Uluslararası Bilgi
Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nın 13’üncüsünü tüm paydaşların desteği tamamlamış
bulunmaktayız. Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendiği ilk yıldan beri alanında
ilklere öncülük ederek gerek ülkemizde gerekse dünyada bu alanlardaki bilimsel ve endüstriyel
çalışmalarının paylaşıldığı, kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
işbirliğinin geliştirildiği, yapılan eğitim ve panellerle bilgi alışverişinin sağlandığı en önemli
etkinliklerden biri olarak kabul görmektedir.
Son dönemlerde özelliklede pandemi sürecinde dijital dönüşüm çok hızlı bir artış
göstermektedir. Dijital dönüşümün temelinde veri ve veri temelli teknolojiler önemli yer
tutmaktadır. Günümüzde üretilen veri hem nicelik olarak hem de nitelik olarak büyük bir hızla
artmaktadır. Artan bu veri ekosisteminde veri ve bilgi güvenliği, veriye erişim, verinin
kullanımı, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması, veriye erişim, güvenli veri paylaşımı,
iletimi, verinin sınır ötesi akışı, veri altyapılarının güvenliği gibi birçok konu üzerinde sürekli
çalışılması gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu kapsamda ISCTurkey 2020 Konferansı’nın ana teması "Siber Güvenlik ve Güvenli Veri
Paylaşımı ve Transferi" olarak belirlenmiştir. Her yıl olduğu gibi bu yılda 2 gün olan
konferansımız pandemiden dolayı online ortamda gerçekleştirilmiştir. Konferansımızın 1.
gününde; Sayın T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Dr. Ali Taha Koç, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanımız Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Bilgi
Güvenliği Derneği Başkanı Sayın Ahmet Hamdi Atalay’ın açılış konuşmaları ile başlayan
ISCTurkey 2020 Konferansının ilk gününde KVKK başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk Bilir’in
konuşmaları ardından “Uluslararası Veri Dolaşımı ve Güvenli Ülke“

ve "Güvenli Veri

Paylaşımında Teknik Altyapı ve Uygulamalar" temalarında iki panel oturumu yapılmıştır.
Konferansın 2. gününde akademik sunumlara ve bilimsel oturumlara yer verilmiştir.

Veri güvenliği, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması, veriye erişim, güvenli veri paylaşımı,
veri altyapılarının güvenliği ana başlıklarında birebirinden değerli katılımcıların sunduğu
bilgileri “ISCTURKEY Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı” youtube kanalından
izleyebilirsiniz.
Tüm faaliyetlerimizde yanımızda olan gerçek ve tüzel Dernek üyelerimize, destekleriyle
Derneğimize güç katan, başta T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olmak üzere
tüm kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürü bir borç biliriz.
Dernek olarak daha nice güzel faaliyetlerde sağlıkla buluşmak dileğiyle mutlu yıllar diler, katkı
ve katılımınız için tekrar teşekkür ederiz.
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