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ZOOM Video Konferans 
Uygulaması Bağlamında Güncel 

Siber Güvenlik Tartışmaları

A. Burak DARICILI1

Coronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle milyonlarca insanın eve kapandığı ve ev ortamında çalışmaya başla-

dığı bu günlerde adını sıkça duyurmayı başaran iletişim/video konferans uygulamalarının da güvenilirlikleri 

tartışılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda siber güvenlik tartışmalarına en çok konu olan program ise ZOOM 

video konferans uygulamasıdır. Çin ile ilişkilendirilen söz konusu uygulamayı analiz etmeden önce genel hat-

larıyla da olsa Çin’in siber güvenlik stratejisini özetlemek faydalı olacaktır.

Çin, siber güvenlik stratejisini şu dört amaç kapsamında planlamaktadır2;

1) Ekonomik büyümesini sağlamak, 

2) Askeri kapasitesini geliştirmek, 

3) Küresel düzeyde yeni gelişen teknolojileri siber espiyonaj operasyonları kapsamında temin etmek, 

4) Çin Komünist Partisi (ÇKP)’nin merkezde olduğu mevcut iç sisteminin güvenliğini ve devamlılığını 

sağlamak. 

Söz konusu amaçlardan da görüldüğü üzere Çin’in siber güvenlik stratejisinde siber espiyonaj (casusluk) ope-

rasyonları ile ekonomik büyüme ve istikrarın sürdürmesi kapsamında son derece önemli olan rakip şirketlerin 

ticari sırlarının, yatırım planlarının, yöneticilerinin kararlarının ve 

diğer devletlerin geliştirdiği yeni nesil teknolojilerin ele geçirilmesi 

önemli bir hedeftir. Bu kapsamda Çin yönetimi tarafından 1986 

yılında Program 863 (Programme 863) isimli bir inisiyatif de başla-

tılmıştır. Bu programın amacı ise Batı dünyası ile kilit sektörlerdeki 

teknolojik farklılıkların giderilmesi amacıyla spesifik ve geniş kap-

samlı bir istihbarat toplama sistematiğinin geliştirilmesidir. Bah-

se konu planın sağladığı perspektif ile Çin Kurtuluş Ordusu (ÇKO) 

günümüze kadar sürecek olan bir dizi reform sürecini de başlat-

mıştır3.  Bu doğrultuda zaman içinde yapılan çeşitli planlamalar 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü & Diplomasi 

Araştırmaları Derneği Üyesi, e-posta: ali.daricili@btu.edu.tr
2 Ayrıntılı bilgi için bkz.; Ali Burak Darıcılı- Barış Özdal, “Analysis of the Cyber Security Strategies of People’s Republic of 
China”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 14, Sayı 28, 2018, p. 2 vd.
3 Nigel Inkster, “Chinese Intelligence in the Cyber Age”,  Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 55, No. 1, 2013, p. 50.
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sonrasında ise ÇKO Genelkurmay Başkanlığı İletişim Departmanı 

(General Staff Department’s Communications Departman), Bilgi İş-

lem Daire Başkanlığı (Informatisation Department) ile birlikte gö-

rev alanı içinde konu kapsamında istihbarat toplayabilecek birimler 

kurmuştur.4 

Öte yandan Çin orijinli telekomünikasyon, teknoloji, bilişim 

şirketlerinin bazıları küresel ölçekte faaliyet göstermekte ve gelirleri 

itibariyle dünyanın önde gelen firmaları arasında yer almaktadırlar. 

Belirtilen şirketlerin en bilinenleri China Telecom, Huawei, Lenovo 

ve China Unicom’dur. Söz konusu şirketlerin yönetimleri ve hisse-

darlıkları ÇKP ve ÇKO ile doğrudan bağlantılıdır. Bu şirketlerin küresel ölçekteki bazı faaliyetleri, sattıkları 

ürün ve hizmetleri Çin kökenli siber espiyonaj operasyonlarına kaynak oluşturduğu gerekçesiyle Batı kamu-

oyunda sıklıkla tartışılmakta ve çeşitli kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmaktadır. Hatta bu şirketlerin Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere, Batılı ülkelerde yatırım yapmalarının da ötesinde her hangi bir 

şirket satın alma girişimleri bile benzer gerekçeler dâhilinde tartışma konusu yapılabilmektedir.5

Coronavirüs Salgını’nda adını sıkça duyurmayı başaran iletişim/video konferans uygulaması Çin orijinli Zo-

om’daki güvenlik açığı tartışmaları da bu bilgiler kapsamında değerlendirilmelidir. Yine bu kapsamda güvenli 

olmadığı gerekçesiyle Zoom uygulamasının kullanılmasının ABD’nin New York Eyaleti’nde yasaklanması da 

Çin’in yukarıda özetle değindiğimiz siber casusluk stratejisi ile ilgilidir.6

Bu bağlamdaki kimi iddialar ise oldukça vahim boyuttadır. Zira Zoom aracılığı ile yapılan bazı görüşmelerin 

Çin’de yer alan veri merkezlerine aktarıldığı, hatta şifreleme anahtarlarının Çin’e yönlendirildiği ileri sürül-

müştür.7 

Söz konusu iddialar ile ilgili olarak Zoom Şirketi’nde yapılan açıklamada; “bahse konu veri aktarma işleminin 

yanlışlıkla yapıldığı, 2020 Şubat ayında artan trafiği yönetebilmek için sehven böyle transfere izin verildiği, 

sonrasında ise bu güvenlik açığının hemen fark edilip giderildiği, Zo-

om’u kullanan hükümetlerin ise bu durumdan etkilenmediği” belirtil-

miştir. Aynı açıklamada Zoom’un şimdiye kadar aldığı güvenlik önlem-

leri de şöyle sıralanmıştır.8 

	“Şifreleme vasıtaları netleştirilmesi ve uçtan uca şifrelemedeki 

açığı giderilmesi, 

	IOS uygulamasından Facebook’a bilgi paylaşan kod silinmesi, 

	Yetkisiz ve gereksiz veri paylaşımını engellemek için LinkedIn özelliğinin kaldırılması”.

4 Ayrıntılı bilgi için bkz.; Timothy L. Thomas,  “Three Faces of the Cyber Dragon: Cyber Peace Activist, Spook, Attacker”, 
Foreign Military Studies Office, USA, 2012, pp. 69-72.
5 “Comparative Study: Iran, Russia &PRC Cyber War”, State of Security, 10 May 2013, https://stateofsecurity.com/tues-

day-14-may-st-paul-mn-comparative-study-iran-russia-prc-cyber-war-secure360/, (e.t. 10.04.2020).
6 “New York City Tells Teachers to Stop Using Zoom for Distance Learning”, US News, 7 April 2020, https://www.usnews.
com/news/education-news/articles/2020-04-07/new-york-city-tells-teachers-to-stop-using-zoom-for-distance-lear-
ning, (e.t. 10.04.2020).
7 “Video service Zoom taking security seriously: U.S. government memo”, Reuters, 7 April 2020,https://www.reuters.
com/article/us-zoom-video-commn-privacy/video-service-zoom-taking-security-seriously-u-s-government-memo-idUS-
KBN21P2RD,  (e.t. 13.04.2020).
8 “Popüler Video Konferans Uygulaması Zoom’dan Kişisel Veri Açıklaması, Beincrypto, 6 Nisan 2020, https://beincrypto.
com.tr/populer-video-konferans-uygulamasi-zoom-kisisel-veri-aciklamasi/, (e.t. 13.04.2020).
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Söz konusu hatalar kabul edilerek, güvenlik açıklarının 

kapatıldığı Zoom Şirketi tarafından ifade edilmiş olsa bile 

şirketin yönetim kadrosu ve çalışanları üzerinde durulması 

gerekmektedir.  Zoom, her ne kadar Silikon Vadisi mer-

kezli bir şirket olsa da şirketin kurucusu Eric Yuan Çinli bir 

işadamıdır. Anılanın ortak olduğu şirketler de Çin merkezli 

olarak faaliyet göstermektedir.9 Ayrıca şirketin platform 

geliştirme ekibindeki her üç çalışanın ikisi Çinli’dir.10  Çin’in 

yönetim yapısı düşünüldüğünde bu şahısların Çin güvenlik 

ve istihbarat birimleriyle irtibatları da olasıdır.

Öte yandan söz konusu değerlendirmelerimiz dâhilinde Zoom Şirketi’nin kuruluş aşamasının, hâlihazır-

daki başarısının ve piyasa değerindeki hızlı yükselişinin de bizce yakından irdelenmesi gerekmektedir. 

Zoom Şirketi, 2011’de kurulmuştur ve 1970 doğumlu Eric Yuan, halen şirketin CEO’su pozisyonundadır. 

2019’da halka arz edilerek Nasdaq Endeksi’nde işlem görmeye başlayan Zoom’un piyasa değerinin pan-

demi sonrasında 40 Milyar ABD Doları’nı geçtiği tahmin edilmektedir. Ayrıca Eric Yuan da dünyanın en 

zenginleri listesini hızla tırmanmaktadır. İronik bir şekilde 1990’lı yıllarda ABD’nin 8 defa vize başvuru-

sunu kabul etmediği Eric Yuan’ın bu yılın başında 4 milyar ABD Doları’nın altında olan kişisel serveti, 

pandemi ile birlikte 8 milyar ABD Doları’na yaklaşmıştır. Şu anda dünyanın en zengin 182. kişisi olan Eric 

Yuan, söz konusu yükseliş sonrasında Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre yılbaşından bu yana 

servetini en fazla artıran isimdir.11  

Söz konusu servet artışını sağlayan faktör ise Zoom’un dünya genelinde basit, pratik, çok sayıda katılımcıyı 

birbirine bağlayabilen ve sorunsuz bir video konferans programı olarak genel kabul görmesidir. Bu iti-

barla Zoom günümüzde, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin yazılım şirketleri tarafından üretilen 

rakiplerine göre büyük üstünlük sağlamış durumdadır. Örneğin 2020 yılı başından Mart ortasında kadar 

Zoom’un kullanıcısı sayısı  % 67 artmış,  Google App Store’dan ise 50 milyondan fazla defa indirilmiştir. 

Yukarda ana hatları ile belirtiğimiz Çin’in siber espiyonaj stratejisi bir yana Zoom hakkındaki casusluk ve 

güvenlik açığı iddialarının temelde Batı medyası kaynaklı olması da oldukça dikkat çekicidir. Bu noktada 

Zoom üzerinden casusluk faaliyetlerinin planlanması oldukça olası olmak ile birlikte, Zoom’un rakibi olan 

diğer uygulamaların da benzer amaçlarla kullanılabileceği de her zaman akılda tutulmalıdır.

Bu bağlamda hakkında bu kadar iddianın gündeme geldiği Zoom uygulaması üzerinden gizli içerikli bil-

gilerin ve ticari sırların konuşulduğu video konferanslar yapılmamasında fayda bulunmaktadır. Özellikle 

devlet kurumlarının, önemli Ar-GE faaliyeti yürüten üniversitelerin, Çin ile bağlantılı ticari faaliyet yü-

rüten şirketlerin Zoom uygulamasından uzak durması önemlidir. Ayrıca Zoom uygulamasının şahıslara 

yönelik biyografik istihbarat bilgilerin temin edilmesinde kullanılabileceği de unutulmamalıdır. Bu değer-

lendirmelerimiz Zoom’un rakibi konumunda olan bütün yabancı menşeili video konferans uygulamaları 

için de geçerlidir. Tüm bu analizlerimiz çerçevesinde her zaman ve her konuda olduğu gibi nihai karar, 

yerli teknoloji ürünlerinin tercih edilmesi olmalıdır. Bu kapsamda yerli, milli ve kaliteli iletişim uygulama-

larının tasarlanıp, ürün haline getirilmesi ulusal güvenliğimiz açısından hayati önemdedir. 

9 “The Inspiring Backstory of Eric S. Yuan, Founder and CEO of Zoom”, Trive Global, 2 Octomber 2017, https://
medium.com/thrive-global/the-inspiring-backstory-of-eric-s-yuan-founder-and-ceo-of-zoom-98b7fab8cacc, (e.t. 
14.04.2020).
10 “Team”, Zoom, https://zoom.us/team, (e.t. 10.04.2020).
11 “Zoom’un İlginç Hikayesi”, https://www.etgigrup.com/zoomun-ilginc-hikayesi/, (e.t. 15.04.2020).




