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İstihbarata Karşı Koyma ve Siber Casusluk 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BİR BAKIŞTA 
 
Eğitim Adı: 
• İstihbarata Karşı 

Koyma ve Siber 
Casusluk 

 
• Eğitim Süresi: 

2 gün 
 
• Eğitim Dili: 

Türkçe 
 
Eğitim Tarihi:  
• 19-20 Ocak 2019 

 
Eğitim Yeri:  
• Kamara Office 

Dupnisa Salonu 
 

• Merkez Mahallesi, No:, 
Hasat Sk. No:52, 34381 
Şişli/İstanbul 
 

 
Öngereksinimler:  
• Herhangi bir ön 

gereksinim 
bulunmamaktadır 

 

 
KİMLER KATILMALI? 

İstihbarata Karşı Koyma & 
Siber Casusluk Eğitimi; iş 
adamları ve yöneticiler 
başta olmak üzere, yurt 
dışında çalışanlar ve 
öğrenim görenler ile, 
bilişim alanında çalışan 
herkes için istihbarat, İKK 
ve koruyucu güvenlik 
konularında fayda 
sağlamaktadır. 

EĞİTİM HAKKINDA 

İstihbarata Karşı Koyma ve Siber CasuslukBilişim, iletişim ve 

ulaştırma alanındaki yenilikler dünyanın giderek küçülmesine 

sebep olurken, hem fırsatları hem de tehditleri arttırmaktadır.  

Modern tehditler, devletin, toplumun ve bireyin güvenliğine zarar 

verirken resmi ve özel düzeyde farkındalık yaratılmasının önemini 

ortaya koymaktadır. 

 

Her türlü tehditle mücadele için öncelikle tehditlerin kaynaklarını, 

araçlarını, usul ve yöntemlerini bilmek ve mücadeleyi sağlıklı bir 

stratejiye dayandırmak gerekir.  

 

Tehditler devletlerden, terör örgütlerinden, organize suç 

örgütlerinden, adi suç örgütlerinden, rakip firmalardan ya da 

kişilerden kaynaklanabilir. 

 

Kimden ve nasıl kaynaklanırsa kaynaklansın tehdidin ayrılmaz 

parçası istihbarattır. Yani hedef kişi ve kurumlara yönelik her türlü 

saldırı öncesinde istihbarat yapılması gerekir. 

 

İstihbarata Karşı Koyma ve Koruyucu Güvenlik ise muhtemel 

eylemlere hazırlık amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar hakkında 

bilinçli olunmasını ve tedbir alınmasını gerektirir.  

 

Yani düşmanın ya da rakibin kim olduğunu, imkan ve kabiliyetlerini, 

yeteneklerini, niyetlerini, planlamalarını, ne zaman, nasıl, nerede 

harekete geçeceğini ve neler elde etmek istediğini önceden bilmek 

ve yürüteceği faaliyetlere karşı koymak gerekir. 

 

İKK ve Koruyucu Güvenlik dersleri ülkemizde ve yurt dışında bu tür 

tehditlere maruz kalma riski bulunan herkes için farkındalık 

yaratmayı hedeflemektedir. 
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DERSİN AMACI 

İKK/KG dersinin öncelikli amacı; katılımcılara istihbarat, istihbarata karşı koyma ve koruyucu 

güvenlik nosyonu kazandırmaktır. Yani alanla ilgili bir “fikir, imaj, algı, kavramsallaştırma, anlayış, 

düşünce, bakış açısı, terbiye” gibi tüm unsurları içeren biz özü vermektir. Ayrıca; 

• İstihbarata Karşı Koyma ve Koruyucu Güvenlik alanlarında temel kavramlar, 

• Yabancı istihbarat servislerinin ve uzantılarının çalışma usul ve metodları, 

• Servislerin ve bağlantılı unsurların sebep olduğu tehditler, güvenlik sorunları, 

• Bunlara bireysel ya da kurumsal açıdan karşı koyma teknikleri, 

hakkında farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. 

 

DERS İÇERİĞİ 

• Temel İstihbarat Disiplinleri ve İKK 

• İstihbarat Servislerinin Çalışma Usul ve Metodları 

• Açık Faaliyetler 

• Gizli/Örtülü Faaliyetler 

• İstihbarat servislerinin Haber Toplama Yöntem ve Vasatları 

• Aktif Önlemler 

• Tespit, Teşhis, Planlama, Sonuçlandırma 

• Koruyucu Güvenlik 

• Pasif Önlemler 

• Siber İstihbarat Toplama Yöntemleri 

• Siber İKK 

• Bilgi Güvenliği Farkındalığı 

• Siber Uzay Üzerinden Bilgi Toplama 

• Mobil Casusluk Yöntemleri 

• Akıllı Telefonlara Sızma ve Dinleme 

 


