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G i z l i  b e l g e l e r e 

“siber”  koruma
Türkiye, gizli belgelerini çıkaracağı yasa ve TÜBİTAK 
imzalı gelişmiş güvenlik yazılımlarıyla koruyacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nin diplomatik sırlarının ortaya döküldüğü “WikiLeaks” 
depremi, birçok devletin ‘gizlilik’ kavramını yeniden sorgulamasına neden oldu. İnternet 
yoluyla yapılan saldırı ve gelen tehditler, geçtiğimiz aylarda Milli Güvenlik Kurulu’nda 
(MGK) da gündeme gelmişti. Türkiye, bir yandan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne 

de giren “siber tehdit” konusunda yasa hazırlarken bir yandan da sanal saldırılardan daha iyi 
korunmak için  “milli” yazılımlar geliştirilmesi amacıyla “Siber Kalkan Projesi” başlattı. 
Başbakanlık’ın koordinasyonunda, aralarında TÜBİTAK’ın da yer aldığı kamu kurum ve 
kuruluşlarınca hazırlanan Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı Hakkındaki Kanun Taslağı’na göre, 
Türkiye’de Başbakan’ın Başkanlığında Ulusal Bilgi Güvenliği Kurulu oluşturulacak. Kurul, 
devletin güvenliğini tehlikeye sokabilecek veya devlet aleyhine kullanılabilecek her türlü bilgiyi, 
üretim, kullanım, işlenme saklama, nakletme ve imha sırasında yetkisiz kişilerin elektronik 
müdahalesine karşı önlem alacak. Kurulacak özel güvenlik merkezi savunma stratejilerinin 
yanısıra siber saldırı senaryolarını uygulamaya sokacak.

25- 28 Ocak 2011’de “Siber Terör” tatbikatı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve UEKAE koordinasyonunda, 25- 28 Ocak 2011 
tarihleri arasında Ulusal Bilgi Güvenliği Tatbikatı (Siber Terör)  gerçekleştirilecek. Ulusal Bilgi 
Güvenliği Tatbikatı ile, Ülkemizde bilgi güvenliği konusunda idari, teknik ve hukuki kapasitenin 
geliştirilmesi; kurumlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına ve farkındalık oluşumuna önemli 
katkılar sağlanması ve Kurumların bilgi sistemi olaylarına müdahale yeteneğinin tespit edilmesi 
amaçlanıyor.

Tatbikata başta kamu kurumları, telekomünikasyon ve finans sektöründen kuruluşlar ve 
üniversiteler olmak üzere 34 kurum ve kuruluş katılacak. Tatbikatın ilk 2 günlük kısmında herkes 
kendi kurumunda olacak ve gönüllü olan kurumlara önceden belirlenmiş zamanlarda başta 
DDOS, İnternet sayfası tahrifat testi ve port tarama olmak üzere sistemlerine zarar vermeyecek 
şekilde gerçek saldırılar gerçekleştirilecek. Tatbikatın son 2 günlük kısmı ise Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı’nda gerçekleştirilecek ve Kurumlar kendilerine iletilecek yazılı enjeksiyonlara yanıt 
verecekler. Bu süreçte tatbikat için özel hazırlanmış bulunan bir platform kullanılacak. 
Siber Güvenlik Tatbikatları dünyada özellikle son yıllarda önem kazanarak ulusal ve uluslar arası 
boyutta düzenleniyor. Ocak 2011’de BTK ve UEKAE eş koordinatörlüğünde düzenlenecek olan bu 
tatbikatta kurum ve kuruluşların teknik, hukuki ve idari kabiliyetleri ortaya konulacak ve tespit 
edilen eksiklikler raporlaştırılarak karar alıcı makamlara ulaştırılacak.

“Siber Kalkan”lı koruma
TÜBİTAK bünyesinde yürütülen “Siber Kalkan Projesi”nde ise, tamamı Türk mühendislerce 
geliştirilecek olan güvenlik yazılımları ve kriptolar, gizli belgelerin  “online” yoldan çalınmasını 
engelleyecek.
Tamamlandığında gizliliğe haiz bütün resmi belgelerin korunmasını gerçekleştirecek olan “Siber 
Kalkan Projesi”, TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri 
Araştırma Merkezi (BİLGEM) geliştiriliyor. BİLGEM, geçtiğimiz aylarda TÜBİTAK bünyesindeki 
iki önemli enstitünün TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ve  
TÜBİTAK Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) birleşimi sonucu kuruldu. 
Bin 200 kişinin çalıştığı BİLGEM, kriptoloji, elektronik harp, sensör sistemleri, yazılım, bilgi ve 
ağ teknolojileri alanlarında faaliyet gösterirken, birim ekipleri tarafından geliştirilen yazılımlar 
NATO ülkeleri tarafından da yaygın biçimde kullanılıyor. 
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