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Türkiye, “siber savaş”a hazır mı?

Bir ülkenin sağlık hizmetlerinden, toplumsal emniyet ve ekonomik refaha kadar ulusal ekonomi 
ve devlet fonksiyonlarının sağlıklı işlemesi için gerekli bilgi ve iletişim altyapıları olarak ifade 
edilen “kritik bilgi-sistem altyapıları”, günümüzde siber saldırıların öncelikli hedefleri arasında 
yer alıyor. Türkiye’de kurum ve kuruluşların bilgi sistemlerine yönelik siber saldırılara karşı 
savunma gücünü belirlemek için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma 
Merkezi (BİLGEM) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda düzenlenen 
“Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı (USGT)”, 25-28 Ocak 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
USGT 2011’e; finans, elektronik haberleşme, eğitim ve savunma sektörleriyle silahlı kuvvetler, 
adli ve kolluk birimleri ve çeşitli bakanlıkların ilgili birimlerinin temsilcilerinden oluşan 6’sı 
gözlemci statüsünde olmak üzere toplam 41 kamu ve özel sektör kurum/kuruluşu katıldı. 

Tatbikatta katılımcı kurumlardan bilgi güvenliği uzmanı, hukukçu ve iletişim uzmanı statüsündeki 
200’e yakın kişi görev aldı. Katılımcılar, ilk iki gün kendi kurumlarında, son iki gün de aynı ortamda 
tatbikatta bulundu. Ülkemizdeki ilk sanal tatbikat, TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde faaliyet gösteren 
Türkiye Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi  (TR-BOME) tarafından “BOME 2008 Tatbikatı” adıyla 
20-21 Kasım 2008’de, 8 kamu kurumunun katılımıyla yapılmıştı.

Dört gün süren tatbikatta dağıtık hizmet dışı bırakma, İnternet 
sayfası tahrifatı, port tarama, kayıt dosyası analizi gibi gerçek 
saldırı teknikleri kullanıldı. NATO ve Avrupa Birliği tarafından 
düzenlenen uluslararası geniş kapsamlı siber tatbikatlarda dahi 
henüz uygulanmamış olan gerçek saldırı yöntemlerinin hayata 
geçirildiği tatbikatın ilk iki günlük kısmında gerçek saldırılar 
uygulanırken, son iki günlük kısmında ise yazılı ortamda olası saldırı 
senaryoları değerlendirilerek teknik, idari ve hukuki süreçler ele 
alındı. Tatbikatta; 83 gerçek saldırı, 450’nin üzerinde yazılı senaryo 
değerlendirildi ve tatbikat gerek içeriğinin türü gerekse içerik 
miktarı açısından dünyada yapılmış olan önemli siber tatbikatlar 
arasında yerini aldı. Tatbikata dair genel bilgilendirme sonuçları, 
tüm katılımcı kurumlarla 28 Ocak 2011’de düzenlenen “Seçkin 
Gözlemci Oturumu”nda paylaşıldı. 
Tatbikat ile artık somut bir tehlike haline gelen siber savaş 
tehdidine karşı hazırlıklı olma, kurumların bilgi sistemi güvenliği 
olaylarına müdahale ve kurumlar arası koordinasyon yeteneğini 
belirleme, kurumlar arası iletişimi artırma, bilgi ve deneyim 
paylaşımı ile siber güvenlik bilincinin artırılması amaçlanıyor. 
Daha önce 12-15 Ekim 2010’da düzenlenmesi planlanan USGT, 
bazı katılımcıların hazırlık çalışmaları için ek süre talep etmeleri 
nedeniyle Ocak 2011’e ertelenmişti.
 
Tatbikatın resmi açılışı, 27 Ocak 2011’de, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş 
ve BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer’in katılımıyla TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi’nde (TOBB ETÜ) düzenlendi. Açılış 
konuşmasında bilişim sistemlerine gerçeğini aratmayacak 
yoğunlukta saldırılar yapıldığını belirten Ulaştırma Bakanı Binali 

Yıldırım, “Nerede açık var, nerelerin takviyeye ihtiyacı var, planlı ve örgütlü bir siber saldırı olsa 
nasıl koordine olunur, nasıl müdahale edilir, klasik tatbikatlardan farkı niteliği olan bu tatbikatla 
ortaya çıkmış oluyor” dedi. 
Bakan Yıldırım, bu tatbikat ile kurumların farklı ve güncel tiplerdeki saldırılara karşı durumlarının 
tespiti yapılacağını, iyileştirme alanları, müdahale kabiliyetleri ve bilgi ve tecrübe paylaşımlarının 
ölçümleneceğini söyledi. Siber güvenlik konusunun Ulusal Strateji ve politikalarımız arasında 
yerini aldığı, Milli Güvenlik Kurulu’nda değerlendirilen konu haline geldiğine işaret eden Yıldırım, 
Avrupa Komisyonu Siber Suçlar Sözleşmesi’ne Türkiye’nin de taraf olduğunu, ancak uluslar arası 
statü kazanması için metnin TBMM’den geçmesi gerektiğinin altını çizdi. 
İstenmeyen e-postalara (SPAM) kaynaklık eden ülkeler sıralamasında Türkiye’nin birinci 
sıradan, 2009’nda 7. sıraya geçtiğini, Web’de en çok kötücül yazılım barındıran 10 ülke arasında 
ise Türkiye’nin 9. sırada yer aldığını anlatan Yıldırım, “Biliyoruz ki hiçbir bilişim sistemini yüzde 
yüz güvenli yapmak mümkün değildir. İnsan yapısı olan her sistem hataya açıktır. Ama temel 
amacımız bu sistemlerde mümkün olduğunca iyi güvenlik sistemleri kurmak, bunları sürekli 
denetlemek ve iyileştirmektir. Düşünün ki kurumunuza yapılan saldırı aslında kapsamlı ve geniş 

TÜBİTAK BİLGEM ve BTK koordinasyonunda, 25-28 Ocak 2011 tarihlerinde 41 
kurumun katılımıyla Türkiye’de ikinci ulusal siber güvenlik tatbikatı yapıldı.
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bir saldırının bir parçası olabilir. Şimdi, bu tatbikat ve sonrasında yürütülecek çalışmalar ile ortak 
akıl, ortak hareket ile hattı müdafaa yerine sathı müdafaa yapabileceğiz” diye konuştu. 
Tatbikat sonrasında siber olaylarla mücadelede Türkiye’nin teknik, idarî ve hukukî kabiliyetlerinin 
artırılması için öneriler geliştirileceğine değinen Yıldırım, “Tatbikat başarıyla geçti, güvendeyiz 
gibi bir rehavete kapılmak yok. Çünkü bilişim teknolojileri geliştikçe güvenliğini tehdit eden 
unsurlar da kendisini geliştiriyoruz. Bu tatbikatlar olacak ama asıl olan sürekli teyakkuz halinde 
bir sitemi geliştirmek” dedi.
 

“Sanal” ama aslında en reel olan
Devlet Bakanı Mehmet Aydın ise, değişen dünyada ülkelerin güvenliğinin siber güvenlikte önemli 
bir unsur olduğuna değinerek, çok hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı Türkiye’de de bu değişimin 
en önemli güçlerinden birinin siber güvenlik konusu olduğunu söyledi. NATO’nun son 5-6 yıldır 
“aydınlanmış güvenlik kavramı” denilen yeni bir güvenlik konsepti üzerinde çalıştığını anlatan 
Devlet Bakanı Aydın, bu kavrama son bilimsel değişikliklerin yanı sıra “kültür” kavramının da 
katıldığını belirtti. Aydın, siber mekânın insanın düşüncesini, zihniyetini, kültürünü değiştirdiğini 
ifade ederek, “Adına sanal diyoruz ama aslında en reel olandır” dedi. 
Siber tatbikatın, öteki bütün güvenlik tatbikatların temelinde durduğunun altını çizerek ülkelerin 
güvenliklerinin kendileri tarafından güvence altına alınması gerektiğine işaret eden Aydın, “Bugün 
eğer bir ülke, kendine yetecek kadar güvenlik teknolojileri oluşturamıyorsa, güvenliğini başka 
ellere teslim ediyorsa, o ülkenin güvenliğinden makul ölçüde söz etmek mümkün değildir. Eğer 
burada bir boşluk söz konusu ise, öteki alanlarda güvenlikten bahsedilemez” diye konuştu.
Siber güvenlik alanında yapılan teknik çalışmaların tam olarak amacına ulaşabilmesi için yasal 
düzenleme ile desteklenmesinin şart olduğunu vurgulayan Aydın, “Bu konudaki açıklık en kısa 
zamanda kapatılmak zorundadır” dedi.
Tatbikat sonrasında siber olaylarla mücadelede Türkiye’nin teknik, idari ve hukuki kabiliyetlerinin 
artırılması için öneriler geliştirilecek. Tatbikatın sonunda iki ayrı rapor hazırlanacak. İlk rapor 
kurum ismi verilmeden genel bir durum değerlendirmesi şeklinde olacak, diğer rapor ise yalnızca 
kurumlarla paylaşılacak. 
Siber Güvenlik Tatbikatı’na katılan 41 kurum şunlar:
Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Üniversitesi, AVEA, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Başbakanlık, Bilgi Güvenliği Derneği, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK)- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT), Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,  Genelkurmay 
Başkanlığı,  Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Muhasebat Gn.Md., Merkez Bankası, 
Microsoft Türkiye, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli Savunma Bakanlığı, Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md, ODTU, Sağlık Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Sayıştay 
Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Gn.Md., TOBB 
ETU, TTNET, TURKCELL, TURKSAT, TÜBİTAK BİLGEM KSM, TÜBİTAK BİLGEM PARDUS, TÜBİTAK 
BİLGEM UEKAE, TÜBİTAK ULAKBİM, Türk Telekom A.Ş., Ulaştırma Bakanlığı, Vakıfbank ve 
Vodafone.
 

“Tatbikat, siber saldırı gerçeğinden uzak” 
CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, 5 Ocak 2011’de düzenlediği basın toplantısında “siber 
suçlarla mücadele” konusundaki bazı gelişmelere değinip Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, 
Avrupa Konseyi’nin 2001’de imzaya açtığı “Avrupa Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi”ni 10 
Kasım 2010’da imzaladığını anımsattı. Sözleşmenin onaylanmasına dair yasa tasarısının henüz 
TBMM’ye gelmediğine dikkat çeken Seyhan, “Eğer iç hukukta gerekli düzenlemeleri yapmadan 
sözleşmeyi Meclis’ten geçirirsek, siber suçlara karşı tedbir alacağız derken, yeni olumsuzluklar 
ve belirsizlikler yaratırız” dedi.

Seyhan, Türkiye’de siber saldırılara uğramayan kurum bulunmadığını, riskleri ortadan kaldıracak, 
disiplinli, iyi eğitimli bir “siber ordu” kurulması gerektiğini belirtti. Tatbikatta yapılacak eylemlerin 
uluslar arası siber tatbikatlarda gerçekleştirilen 20 temel konudan sadece dördünü kapsadığını 
bildiren Seyhan, şunları söyledi:
“Bu tatbikat 5 ayda iki kez iptal edildi. Umarım kurumlarımız bu kez hazır olur. Bu 5 aylık süre 
içerisinde ABD, 12 ülkenin katılımı ile uluslar arası siber güvenlik tatbikatını yapmış oldu. Tüm 
olumsuzluklara rağmen bu tatbikat başlangıç açısından önemli ve yerindedir. Online 7/24 
çalışacak düzenli bir siber ordu mutlak kurulmalı, bu ordunun Ar-Ge altyapısı TÜBİTAK’a ve 
birlikte çalışacak üniversitelerimize teslim edilmelidir.”
Tüm Türkiye’ye açık bir tatbikatın yapılması gerektiğine de işaret eden Seyhan, “Böylece 
Türkiye’nin siber saldırı gücü ve savunma gücü de açığa çıkmış olacaktır. Bu tatbikatı bir tek 
kurumda çalışan insanların yetenekleriyle sınırlı tutmak tatbikatı kısıtlı hale getirir. Yine de 
TÜBİTAK’ın bu çalışması başlangıç açısından çok önemlidir” diye konuştu.
Bu arada Tatbikata katılmak istediği TÜBİTAK tarafından kabul edilmeyen Seyhan, “Kurumların 
zafiyetinin gizlenmesi ve verilerinin güvence altında tutulması nedeniyle kabul edilmedim. Vekile 
güven kalmadı” diye tepki gösterdi.

Siber polisler geliyor
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 20 Ocak 2011’de  NTV’de katıldığı bir programda, sanal alemde 
işlenen suçlar ve ağ alt yapılarının güçlendirilmesi için çalışma yürüttüklerini  açıkladı. Bakan 
Yıldırım, siber suçlarının önlenmesi için siber polis sisteminin devreye sokulacağını bildirerek 
şunları söyledi: 

“Yavaş yavaş her şey İnternet üzerinden yapılmaya başlandı. Yalnızca kurumaların değil, 
vatandaşlar da birçok işini İnternet üzerinden yürütmeye başladı. İnternet’e alt yapıya zarar gelse 
elimizi oynatamaz hale geliriz. Türkiye de sanal tehdidi milli güvenlik kavramı içinde tanımladı. 
Bu çalışmayı TÜBİKAT ile BTK birlikte yaptı. Bunun sonuçlarını alt yapı hazırlığımızın ne kadar 
güvenli olup olmadığını bir senaryoyla tatbik edeceğiz. Bu suçlarla ilgili özel bir birim geliyor. 
Buna ait siber polis bile olacak. ”
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