
BİVİZYON2011 ŞUBAT74 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 75

http://www.bilisimdergisi.org/s129

Atilla Yardımcı
atilla.yardimci@tobb.org.tr

HABERLİ SİBER TATBİKAT OLUR MU?
Kurumların önceden tedbir alarak hangi tarihlerde hangi 
sistemlerine saldırı yapılacağını bilmeleri ve buna göre 
önlemler alarak yapılacak siber saldırıların amacına ne 
kadar ulaşacağı tartışma konusu.

B ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile TÜBİTAK tarafından Türkiye ‘deki kurum 
ve kuruluşların bilgi sistemlerine yönelik olarak sanal saldırı ve savunma tatbikatı 
yapılacağı bir toplantı ile duyuruldu. Üst düzey yetkililerin de katıldığı bu toplantıda 

verilen bilgiler ile bu tatbikata 41 kuruluşun katıldığı, dört gün süreceğini öğrendik. Ayrıca bu 
tatbikatta hizmet dışı bırakma, internet sayfası tahrifatı, port tarama, kayıt dosyası analizi gibi 
gerçek saldırı tekniklerinin kullanıldığı belirtiliyor. Günümüzde bilgiye değer veren ve onu ele 
geçirmek ya da çıkarları doğrultusunda değiştirmek için amansız bir yarışın olduğu ortada. Bu 
ölçüde yapılacak bir saldırı ve savunma tatbikatının da yararlı olacağı ortada. 
Buna benzer çalışmaların başka ülkeler tarafından zaman zaman yapıldığı ve elde edilen sonuçlar 
belli kısmının da ilgili kurumlar ile paylaşıldığını biliyoruz. Ancak bu çalışmaların yapılmasından 
önce bu düzeyde ilan edilmesi ve kurumların gerekli önlemleri alması ya da belli süreliğine 
tetikte beklemelerini sağlamak bence yapılacak çalışma ile elde edilecek sonuçları tartışılır hale 
getirecek. Internet haber sitelerinde küçük bir araştırma yapınca Amerika Birleşik Devletleri’nde 
“Sibernetik Fırtına” adı ile benzer ölçekte bir sanal saldırı tatbikatının uygulandığını ancak hangi 
tarihte yapıldığının belli olmadığını görüyoruz. Kurumların önceden tedbir alarak hangi tarihlerde 
hangi sistemlerine saldırı yapılacağını bilmeleri ve buna göre önlemler alarak yapılacak siber 
saldırıların amacına ne kadar ulaşacağı tartışma konusu.
 

Tatbikata katılacak kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri haricinde çalışanlarının 
bilmemesi gereken bu ölçekte bir çalışmanın, basın ordusu önünde duyurulması beraberinde 
çeşitli sorunlarında yaşanmasına neden olacak. Örneğin kriz anında ne yapılacağı ya da bu tür 
saldırı olduğunda kurumların nasıl önlemler alacağının belirtildiği kurumsal bilgi güvenliği 
belgelerinin ne ölçüde uygulandığı gibi konuların irdelenmesi mümkün olmayacak. Bunun yanında 
saldırının tatbikat kapsamında mı olduğu ya da gerçek bir saldırı mı olduğu fark edilemeyebilir. 
Bence yapılması gereken bu tür bir tatbikatın sonuçlarının özel olarak kurumlarla paylaşılması 
ve gerekli önlemler alındıktan sonra şeffaf bir biçimde kamuoyuna açıklanması yerinde olacaktı. 
Oldukça önemli ve son derece zor bir uygulama olan siber tatbikatın, dünya da sayılı ülkeler 
tarafından yapıldığını unutmamak gerek. Bu nedenle bu çalışmayı planlayan ve uygulayan herkesi 
kutlamak gerekiyor. Ancak bu çalışmaların bir kerelik değil, dönemsel olarak farklı kurumların 
katılımı ile yapılmasında yarar var. Ayrıca bazı açıkları olduğu tespit edilen kurumların, bunları 
giderme konularında ki performanslarının izlenmesi ve gerekli desteklerin verilmesi için çeşitli 
mekanizmalarda geliştirilmelidir. 
Bilginin güvenliği ve değişmezliğinin sağlanması bunları barındıracak sistemlerin tasarlanması 
kadar önemli bir konu. Ülkemizin bu konularda kişisel ve ticari mahremiyeti gözeterek çalışmaları 
yapması, yöneticiler ve kullanıcıların da buna özen göstermesi açısından faydalı olacaktır.
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