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Dünya ve Türkiye’de siber güvenlik tatbikatları
2011’deki Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı’nda katılımcı kurumlara, yazılı enjeksiyonlar ve 
gerçek saldırılar gönüllülük esasına göre uygulandı.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Teknolojiler 
Araştırma Merkezi (BİLGEM) Ulusal 
Elektronik ve Kriptoloji Araştırma 

Enstitüsü (UEKAE) tarafından düzenlenen 
“6. Kamu Bilgi Teknolojileri Güvenlik 
Konferansı”nda sunum yapan Uzman 
araştırmacı Ünal Tatar, “Dünyada ve Türkiye’de 
siber güvenlik tatbikatları” ele aldı. Sunumunda 
Tatar, siber güvenlik tatbikatlarının türleri, 
amaçları ve bir siber güvenlik tatbikatı 
düzenlenirken hangi aşamaların nasıl 
gerçekleştirilmesi gerektiğini anlattı. Tatar, 
25-28 Ocak 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen 
Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı’nda (USGT 
2011) bu aşamaların nasıl gerçekleştiğini 
aktarıp sonuçları paylaştı. 

Bilgi ve tecrübe paylaşımı, olası bir siber 
güvenlik olayına müdahale yeteneği ve 
eksikliklerin tespiti ve tüm kademelerde 
farkındalık oluşumuna önemli katkılar 
sağlanması amacıyla yapılan siber güvenlik 
tatbikatları, gerek Avrupa Birliği (AB), NATO 
gibi uluslararası kuruluşların bünyesinde 
gerekse ulusal çapta yapılıyor. Türkiye’deki 
ilk siber güvenlik tatbikatı, TÜBİTAK BİLGEM 
UEKAE koordinasyonunda 2008’de 8 kamu 
kurumunun katılımıyla, ikincisi ise 2011’de 41 
kurum/kuruluşun katılımıyla gerçekleştirildi. 
Siber güvenlik tatbikatlarının amaçları şöyle 
sıralanıyor:

 bilgi sistemlerini hedef alabilecek saldırılara 
karşı hazırlıklı olmak, 

 saldırılara karşı kurum içi politikaları ve karar 
destek mekanizmalarını değerlendirmek, 

 kurumlar arası bilgi paylaşımını, haberleşmeyi 
ve koordinasyonu test etmek, 

 olası bir saldırıdan sonra geri kurtarma 
planlarını test etmek ve

 tehditlere ve açıklıklara karşı farkındalık 
oluşturmak,

 Personeli eğitmek.

“Alt konu ~ Asıl konu”, “Yazı tabanlı ~ Gerçek 
saldırı”, “Merkezi ~ Dağıtık yapı” ve “Kurum 
içi ~ Kurumlar arası” gibi türleri olan siber 
tatbikatlardan biri 2002’de ABD’nin Texas 
eyaletinin San Antonio şehrinde gerçekleştirilen 
Dark Screen oldu. Yine ABD’de de 2006, 2008 
ve 2010’da Cyber Storm I, II ve III yapıldı. Cyber 
Storm III’e 11 eyalet, 12 ülke (Avustralya, 
Kanada, Fransa, Almanya, Macaristan, Japonya, 
İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, İsveç, İsviçre 
ve İngiltere), 60 özel sektör kuruluşu katıldı, 
3 gün boyunca 1500’ün üzerinde enjeksiyon 
uygulandı. İlki 2006’da yapılan Asya Pasifik 
Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi (APCERT) 
tarafından organize edilen APCERT DRILL’in 
yedincisi Ocak 2011’de düzenlendi. Tatbikatta 
14 ülkeden (Avustralya, Brunei, Çin, Tayvan, 
Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, 
Kore, Malezya, Singapur, Sri Lanka, Tayland ve 
Vietnam) 16 katılımcı yer aldı ve tatbikat bir gün 
sürdü. 

İlki 2008’de gerçekleştirilen, siber savunma 
amaç ve kapasitelerini hedef alan NATO 
tatbikatı Cyber Defense Exercise (CDX), 2009 
ve 2010’da da yapıldı. Tatbikatın katılımcı NATO 
üyeleri, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, 
Litvanya, Norveç, İspanya, Türkiye ve ABD oldu.

Türkiye’de, gerçekleştirilen USGT 2011, “Asıl 
konu”, “Yazı tabanlı~ Gerçek saldırı”, “Merkezi 
~ Dağıtık yapı”da ve “Kurumlar arası” yapıldı. 
Tatbikatta yazılı enjeksiyonlar tüm kurumlara, 
gerçek saldırılar gönüllülük esasına göre 
uygulandı. Sunumda, önemi her geçen gün 
artan siber güvenlik tatbikatlarının hem ulusal 
çapta devam etmesi hem de kurumsal ve 
sektörel çapta tatbikatların düzenlenmesinin 
Türkiye’ye yarar sağlayacağı vurgulandı.
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