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Türkiye’nin ilk milli anti-virüs 
yazılımını bu yıl kullanıma açmak için 
çalışmalara başladıklarını anlatan 
Abdulhayoğlu, Türkiye’ye siber 

güvenlik teknoloji transferi ile ilgili çok ciddi 
çalışmalar yaptıklarını, ODTÜ’de bu konuda 
hizmet verecek ve yerli güvenlik teknolojisi 
geliştirecek Ar-Ge ofisi açtıklarını belirtti. 
Abdulhayoğlu, “Yerli olmayan tüm yazılımlarda 
problemler olabilir. Sadece anti-virüs değil, 
siber güvenlik ihtiyacını sağlamaya yönelik her 
tür yazılımı geliştirmek zorundayız” dedi.

Comodo tüketici güvenliği ürünlerinin Ar-
Ge’sinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Egemen Taş ise “Savungan” kod adlı anti-virüs 
projesi için 2012’nin son çeyreğinde çalışmaya 
başladıkları ve bu yıl projeyi bitirmeyi 
planladıklarını söyledi.
 
Taş, milli anti-virüs teknolojisinin önemini 
şöyle özetledi:

“Milli antivirüs teknolojisi önemli çünkü 
kendinize yönelik tehditleri başkalarının 
insafına bırakmamış oluyorsunuz. Öncelikli 
olarak bu teknoloji Türkiye’de geliştirilmeli ve 
günlük tehdit analiz laboratuarları, Türkiye’de 
kurulup idame ettirilmeli. Bu adımların 
atılması bizim altından kalkabileceğimiz bir 
şey.”
 
2013’te tamamlanması beklenen “Savungan” 
projesiyle Türkiye, ABD, Rusya, Çin, Hindistan, 
Almanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti 
ve Romanya’dan sonra yerli anti-virüs 
teknolojisine sahip olan 9. ülke olacak. 
 
1998’de İngiltere’de kurulan Comodo, 2004’te 

ABD’nin New Jersey Eyaleti’ne taşındı. Çalışan 
sayısı 1000’i geçen, 10 ülkede ofisi olan 
Comodo, 100’den fazla ülkeye güvenlik yazılımı 
satıyor. Anti-virüs pazarında “virüssüz İnternet 
garantisi” veren ilk firma olan Comodo, dünya 
genelinde aralarında Chase, NASA, IBM, 
Xerox, Michigan University’nin de olduğu 200 
bin işletmede 25 milyon kullanıcının İnternet 
güvenliğini sağlıyor.

TSK’den siber savunma merkezi

Bu arada Genelkurmay Başkanlığı, siber 
tehditleri önleyerek, gelişmiş siber savunma 
ikaz ve tepki sistemlerine sahip güçlü bir 
merkezi siber savunma yeteneği kazanmak 
amacıyla 2012 yılında TSK Siber Savunma 
Merkezi Başkanlığı’nın kurulduğunu açıkladı. 
Genelkurmay Başkanlığı’nın İnternet sitesinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kara, deniz, 
hava ve uzay harekât alanlarının yanında, 
yeni bir harekât alanı olan siber ortamda da 
yeteneklerini geliştirdiğini belirtti.
Genelkurmay’ın “Türk Silahlı Kuvvetleri Siber 
Savunma Faaliyetleri” konulu açıklamasında, 
“Bu kapsamda; siber tehditleri önleyerek, 
gelişmiş siber savunma ikaz ve tepki 
sistemlerine sahip güçlü bir merkezi siber 
savunma yeteneği kazanmak maksadıyla 
2012 yılında TSK Siber Savunma Merkezi 
Başkanlığı teşkil edilmiştir. TSK Siber 
Savunma Merkezi Başkanlığı; Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK 
ve diğer kamu kurumları ile koordineli olarak 
faaliyetlerini icra etmektedir. Ayrıca NATO 
ile eşgüdüm içerisinde görevlerini ulusal ve 
uluslararası alanda yürütmektedir” denildi.

Açıklamada, Siber Savunma Merkezi 
Başkanlığı bünyesinde, “TSK’nın kullandığı 
siber ortamda bulunan tüm sistemlerin siber 
savunmasının yapıldığı, siber olaylara 7/24 
esasına göre müdahale edildiği, ulusal olarak 
ve NATO tarafından icra edilen tatbikatlara 
katılındığı, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri 
yürütüldüğü, TSK tarafından kullanılan ağlarda 
düzenli olarak siber güvenlik denetlemeleri ve 
testleri yapıldığı” belirtildi. 

Milli “sanal kalkan” 
ve TSK’de özel siber 
savunma birimi

Siber saldırıların önüne 
geçmek için Türkiye’nin ilk yerli 
güvenlik programı yazılırken 
Genelkurmay, TSK Siber 
Savunma Merkezi Başkanlığı 
oluşturulduğunu duyurdu.

Son zamanlarda 
Türkiye’deki 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
sıkça başını ağrıtan 
siber saldırıların 
önüne geçmek 
için Türkiye’nin 
ilk yerli güvenlik 
programı yazılıyor. 
Habertürk’ten 
Necdet Çalışkan’ın 
haberine göre, 
2012’nin son 
çeyreğinde başlayan 
“Savungan” kod 
adlı milli anti-virüs 
projesini, Melih 
Abdulhayoğlu’nun 
kurucu ve CEO’su 
olduğu, ABD’nin 
New Jersey Eyaleti 
merkezli yazılımı 
şirketi Comodo 
yürütüyor. Comodo, 
dünyada anti-virüs 
pazarında yüzde 
2’lik pazar payıyla 
ilk 10’u zorluyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s151


