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“Siber savaş tatbikatı” ertelendi
TÜBİTAK, Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı’nın, katılımcı kurumların hazırlık çalışmaları 
için iki kez ek süre istemeleri nedeniyle, Ocak 2011’e ertelendiğini açıkladı.

Siber savaş tehdidi, Türkiye için de bilimkurgu olmaktan çıkıyor. 27 Ekim günü toplanan 
Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK), siber tehdit, kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen 
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne girdi. Hükümet, Genelkurmay’ın önerisi doğrultusunda 

siber terörizmi, Türkiye’nin tehdit algılamaları arasına aldı. Ancak nisandan beri gündemde olan 
siber güvenlik tatbikatı, bu yıl gerçekleştirilemeyip gelecek yıla ertelendi.

Artık somut bir tehlike haline gelen siber savaş tehdidine karşı hazırlıklı olma, kurumların bil-
gi sistemi güvenliği olaylarına müdahale yeteneği ile koordinasyon yeteneğini belirleme, bil-
gi ve deneyim paylaşımıyla siber güvenlik bilincinin artırılmasını sağlama amacıyla Ekim’de 
gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı yapılamadı. Türkiye, Siber Güvenlik 
2010 tatbikatını ikinci kez ertelemek zorunda kaldı.

Siber tehdidin Kırmızı Kitap’a girdiği günlerde, TÜBİTAK’tan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal 
Siber Güvenlik Tatbikatı’nın, Ocak 2011’e ertelendiği belirtildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu (BTK) ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) 
ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nün (UEKAE) koordinasyonunda düzenlen-
mesi planlanan tatbikatın, katılımcı kurumların hazırlık çalışmaları için ikinci kez ek süre talep 
etmeleri nedeniyle ertelenmesinin uygun bulunduğu açıklandı.

Tatbikat için ilk toplantı Nisan’da yapıldı. BTK ve TÜBİTAK koordinasyonunda bir araya gelen 
aralarında bakanlıklar, kamu kurumları, banka, üniversite, GSM operatörleri ve özel şirketin de 
bulunduğu 32 kurum, “Siber Güvenlik 2010” tatbikatı için 4-9 Ekim tarihini planladı. Aradan geçen 
5 ayda kurumların hazırlıklarını tamamlayamaması nedeniyle tatbikat, 18-22 Ekim tarihlerine 
ertelendi. 18 Ekim’deki “planlı tatbikat” yine kamu kurumlarının talebiyle bu kez de Ocak 2011’e 
ertelendi.  Türkiye, düşmanlarından gelebilecek bir siber saldırıya karşı neler yapabileceğini 
görmek için düzenleyeceği “siber tatbikat” ile günlük yaşamda kullanılan elektronik sistemler-
inin güvenliğini, İnternet üzerinden yapılacak sanal saldırılarla kontrol edecekti. 

2008’de de yapılmıştı
Türkiye’deki ilk Ulusal Bilgi Güvenliği Tatbikatı’nı, 20-
21 Kasım 2008’de, Bilgisayar Olaylarına Acil Müda-
hale Merkezi (BOME) düzenledi. Türkiye’nin olası siber 
saldırılara karşı savunma gücünü tespit etmek, bilgi sis-
tem güvenliği olaylarına müdahaledeki eksiklikleri or-
taya çıkarmak ve kurumlardaki bilgi güvenliği bilincini 
artırmak amacıyla yapılan tatbikata, Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Haz-
ine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Ku-
rulu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü katıldı. Tatbikatın 
ardından kurumlara şu öneriler sıralandı:
* Kurum içi olay müdahale süreçleri açık ve yazılı hale 
getirilmeli, Birimler arası iletişim geliştirilmeli.
* Saldırı kayıtlarının saklama süreleri inceleme yapmayı 
sağlayacak şekilde ayarlanmalı.
* Haberleşme için kullanılan altyapı daha sık test edilme-
li, bilgiler güncellenmeli.
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