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NATO Siber Güvenlik Başkanı Anıl:

Yeni soğuk savaş siber alanda olabilir

N
ATO Siber Güvenlik Başkanı 
Süleyman Anıl, sanal dünyanın 
yeni bir çatışma alanı olduğunu 
belirterek  “Siber uzayda bir  soğuk 
savaş konumu ortaya çıkabilir”  dedi.

Bilişim 2011 Etkinliği kapsamında düzenlenen 
“Güvenlikte yeni boyut: Siber Güvenlik” konulu 
oturumu yönetip açılış konuşmasını yapan 
Anıl, NATO’nun siber alanla ilgili stratejik 
kararlar aldığını anlattı. ABD Başkanı Barack 
Obama’nın açıkladığı ABD’nin yeni siber 
güvenlik konseptine değinen Anıl, bu konsept 
içerisindeki en önemli maddenin ABD’nin 
kendisine yönelik siber saldırı halinde bu 
saldırının geldiği ülkeyi sorumlu tutacağını 
bildirmesi olduğunu vurguladı. Bu maddenin, 
bünyesindeki ilgili gruplara hâkim olamayan 
ülkeler için büyük sıkıntı yaratacağının altını 
çizen Anıl, İngiltere’nin de bütün savunma 
stratejisinin her yıl yenilediği ve siber güvenlik 
konusunda yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım 
yaptığını bildirdi. Almanya ve Fransa’nın ulusal 
güvenlik stratejilerini açıkladıklarını belirten 
Anıl, Birleşmiş Milletler’de (BM) konunun çok 
sıkı bir şekilde tartışıldığını ama oturmuş bir 
kavram olmadığını söyledi. 

İnternet yönetimi, servislerin kullanımı ve 
düzenlemeler konusundaki çalışmalarda, 
İnternet’te kısıtlama olmaması; İnternet’in 
Batı tarafından yönetilmesi ve konunun mevcut 
ulusal yasalarla değil yeni bağlayıcı yasalarla 
düzenlenmesi gibi üç temel prensibin esas 
alındığına işaret eden Anıl, Rusya ve Çin’in, 
Batı’ya karşı 12 Ekim 2011’de BM’ye bir rapor 
sunduğunu anımsattı. Anıl, raporda İnternet’in 
milli güvenlik gibi konularda kontrol 
altına alınması, İnternet’in merkezi olarak 
yönetilmesi ve siber uzayla ilgili yeni kanunlar 
çıkarılması gibi bir dizi öneri bulunduğunu 
belirterek “Siber alan, yeni bir çatışma alanı. 
Siber uzayda bir soğuk savaş konumu ortaya 
çıkabilir” dedi.

NATO’nun siber güvenlik konusuna 1990’larda 
girdiğini bildiren Anıl, 2000’den sonra siber 
güvenlik ihtiyaçlarının yükseldiği, 2002’de 
Prag’ta yapılan toplantıda, NATO’nun siber 
güvenlik yeteneklerinin artırılması yönünde 
bir karar çıktığını anlattı. Anıl, aynı yıl siber 
güvenlik için NATO Güvenlik Ofisi’ne bağlı 
Bilgisayar Olayları Karşılama Kapasitesi 
(NATO Computer Incident Response 
Capability-NCIRC) adı verilen özel bir birim 

Siber dünyanın yeni bir çatışma 
alanı olduğu uyarısında bulunan 
NATO Siber Güvenlik Başkanı 
Anıl, milli savunma stratejilerinin 
belirlenmesi ve uluslar arası 
işbirliklerine gidilmesi gerektiğine 
dikkat çekti.
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kurulmaya başladığını kaydetti. NATO Genel 
Sekreteri Rasmussen’in kararıyla oluşturulan 
Yükselen Güvenlik Tehditleri Bölümü 
(Emerging Security Challenges Division 
-ESCD) içindeki siber savunma biriminin 
başkanı olan Anıl, son bir yılda siber güvenliğin 
ülkelerin milli güvenliğini tehdit edecek 
duruma gelme eşiğinde olduğu belirtilerek 
yeni tehdit tanımları yapıldığını bildirdi. Anıl, 
siber güvenliğin ilk defa kolektif savunma 
konseptlerinin altında yer aldığını ve bu yeni 
strateji konseptine göre Kasım 2010’da siber 
savunma ile ilgili ayrıntılı görevler verildiğini 
söyledi. 

“Artık topyekûn savunma planlarının bir 
parçası olan ‘Siber güvenlik’ stratejisi 
oluşturuldu, uygulama eylem planı hazırlandı” 
diyen Anıl, önümüzdeki 7 yılda Nato’nun 
yapması gerekenlerin 22 ana bölüm ve 
3 değişik konuyu kapsayacak şekilde 
belirlendiğini, siber güvenliğin Nato’nun ana 
amaçlarına entegre edildiğine dikkat çekti. 
Anıl, Nato’nun 50 milyon dolarlık yeni çıktığı 
ihale ile, üye ülkelerin tüm bilgisayar ağlarının 
merkezi olarak korunması, kurulması ve 
istihbarat paylaşımın sağlanacağını açıkladı.

Ülkelerin artık kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinden sonra siber saldırılara karşı 
“Siber komutanlık” kurduğunu belirten Anıl, 
Türkiye’de TÜBİTAK bünyesinde bir siber 
savunma birimi olduğuna değinerek  “Ama 
siber savunma konusunda henüz yasal 
düzenlemeleriyle birlikte milli siber güvenlik 
stratejisi yok, diye biliyorum. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde ise bir siber komutanlık bölümü 
var mı, bu konuda ben bir şey söyleyemem. 
Ancak şunu söyleyebilirim, bu merkezleri 
kurmuyorsanız eksiksiniz. Siber uzay artık çok 
akıllı, o halde siber savunma da akıllı olmalı” 
dedi. Anıl, siber güvenlik konusunda yapılması 
gerekenleri şöyle sıraladı:

“Milli savunma stratejileri belirlenmeli, 
bunu destekleyen kanun ve organizasyonlar 
kurulmalı, sorumlular ve görevler saptanmalı, 
kritik sistemlerin ayakta kalması için 
çalışmalar yapılmalı, uluslar arası işbirliğine 
gidilmeli ve toplumda konuya ilişkin doğru bir 
algı yaklaşımının oluşturulması zorunluluğu 
bulunuyor.”   

Kritik bilgi sistemleri altyapılarına 
yönelik son yıllarda giderek artan siber 
tehditlerin tartışıldığı oturumda,  ülkemizde 
gerçekleştirilen siber tatbikatların sonuçları, 
dünyada siber güvenlik ve terörizm konusunda 
yaşananlar, ülkemiz siber güvenlik politikası 
ve siber ordu gibi konular ele alındı. Oturuma 
HAVELSAN Yenilikçi Programlar Müdürü Dr. 
Tacettin Köprülü, TÜBİTAK Bilişim Sistemleri 
Güvenliği Grubu Başuzmanı Fikret Ottekin,  
ASELSAN Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Müdürü 
Ali Yazıcı, SASAD Genel Sekreteri Kaya Yazgan 
ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Bilişim Başuzmanı K. Sacid Sarıkaya katıldı.
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