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2. Ulusal Siber Güvenlik 
Tatbikatı yapıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda, BTK ile TÜBİTAK tarafından yürütülen 2. 
Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı, 25 Aralık 2012 ve 11 Ocak 2013 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. 61 kurum ve kuruluşun 
katıldığı tatbikatta, toplam 194 personel görev aldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının koordinasyonunda, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
tarafından yürütülen 2. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı, 25 Aralık 2012 ve 11 Ocak 2013 

tarihleri arasında yapıldı.  Tatbikatta 41’i oyuncu 20’si gözlemci olmak üzere 61 kurum ve 
kuruluş yer aldı. Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, BTK Başkanı Tayfun Acarer, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Yücel Altınbaşak ile Malezya Siber Tehditle Mücadele Merkezi Başkanı Noor Amin  katıldı. 

BTK Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda 
(TİB) kurulan merkezde yapılan, yaklaşık 
17 gün süren tatbikatta, 42 kişi Tatbikat 
Merkezi’nde, 152 kişi de oyuncu kurumlardan 
olmak üzere toplam 194 personel görev aldı. 
Tatbikatın sonuçları önümüzdeki günlerde 
açıklanacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 
Konferans Salonu’nda yapılan 2. Ulusal Siber 
Güvenlik Tatbikatı’nın açılışında konuşan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün,birey, 
şirket ve kurumların gelecekte çok ciddi siber 
saldırılarla karşı karşıya kalabileceklerine 
değindi. Önemli kurumların tatbikatlara 
bütünüyle katılmaları halinde daha da hızlı 
mesafe alınabileceğini söyleyen Ergün, 
“Şimdi bize özel güvenlikçilerden çok, siber 
güvenlikçiler lazım” dedi. 

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
ve Siber Güvenlik 
Kurulu Başkanı Yıldırım 
da, savaşların artık 
topla tüfekle değil, 
bilişim teknolojileriyle 
yapıldığını bildirerek, 
Türkiye’de, hem askeri 
anlamda hem sivil 
anlamda bu tehditle 
ilgili gerekli adımların 
atılmaya başlandığını 
vurguladı.  
Siber tehlikenin 
gelecekte daha da 
önemli hale geleceğine 
işaret eden Yıldırım, 
siber saldırı konusunda 
devletlerin farkındalık 
bakımından aralarında 
uçurum olduğunu 
kaydetti. Ülkelerin, siber 
savaşlarla mücadele 
yöntemleri için ciddi 

hazırlıklar yaparken bazı ülkelerde iletişim 
konusundaki altyapının kurulamadığına 
değinen Yıldırım, siber güvenliğin her ülke için 
önemli olduğuna dikkati çekti. Küresel ağın da 
güvenliğe sahip olması gerektiğini dile getiren 
Yıldırım, ağ sistemi üzerinde bilgisayara 
yöneltilen her şeyin siber tehdit oluşturduğunu 
belirtti.

İlk uluslar arası siber tatbikat 2014’te
Türkiye’nin siber tehdidin potansiyel olarak 
ne kadar büyük olduğunu gören ve önlem için 
adım atan sayılı ülkelerden olduğunu anlatan 
Yıldırım, bu amaçla kurulan Siber Güvenlik 
Kurulu’nun Siber Güvenlik Strateji Belgesi ile 
eylem planını onayladığını söyledi. Yıldırım, 
“Türkiye, askeri alanda NATO içinde siber 
tehdit riskini gören üyeler arasında ilk 12 
arasında yerini alıyor. Bu önemli bir adımdır. 
Hem askeri anlamda hem sivil anlamda 
bu tehditle ilgili gerekli adımlar atılmaya 
başlandı” diye konuştu. 
Yıldırım, siber güvenlikle ilgili farkındalığın 
sadece devletin ve kurumlar nezdinde 
değil, bilişim hizmetlerinden yararlanan 
her vatandaşta olması gerektiğini bildirdi. 
Tatbikattaki saldırıların amacının buradaki 
dayanıklıkları görmek, yeni bir iş programı 
hazırlamak ve yeni önlemleri devreye sokmak 
olduğunu anlatan Yıldırım, “Siber güvenlik 
ülke güvenliğine eşit. Siber saldırı ucuz, 
savunmak için yapılacak harcama çok pahalı” 
ifadesini kullandı.
Hiçbir bilişim sisteminin yüzde 100 güvenli 
olmadığını, bu nedenle bu tatbikatlara 
ara vermeden devam edilmesi gerektiğini 
söyleyen Yıldırım, 2014 yılında da ilk defa 
uluslararası düzeyde bu tatbikatları yapmayı 
hedeflediklerini açıkladı.

“Sistemlerimizi güvenlikli bir bölgeye 
taşımamız gerekiyor”
Son yayımlanan uluslararası bir raporda, 

http://www.bilisimdergisi.org/s151



BİLİŞİM AJANDASI2013 ŞUBAT150 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 151

güvenlik kötücül yazılım bulaşan bilgisayar 
sıralamasında Türkiye’nin 6. sırada yer aldığını 
bildiren Yıldırım, şöyle konuştu:
“Demek ki burada biraz daha sistemlerimizi 
güvenlikli bir bölgeye taşımamız gerekiyor. 
Kötücül yazılımların bulaştığı bu bilgisayarları 
mutlaka tespit edip bunların tedbirlerini 
almalıyız. Bunları kölelikten kurtarmalıyız 
ve daha kötüsü bilgisayarın sahibi böyle bir 
duruma düştüğünden haberi yok. Bu da işin bir 
başka boyutu. Sizin bilgisayarınızdan yasa dışı 
işlemleri yapabiliyorlar, başkalarına hakaret 
edebiliyorlar. Suçlara iştirak edebiliyorlar. 
Saldırı da oradan yapılıyor sizin dünyadan 
haberiniz yok. Türkiye’nin bir kurumuna 
saldıran bir adam olarak piyasaya çıkıyorsun. 
Buna karşı mutlaka birlikte çalışmamız 
lazım.”
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin 
kurulacağını belirten Yıldırım, siber tehditlerin 
tespiti, izlenmesi ve önlenmesine ilişkin bazı 
mekanizmaları devreye sokacaklarını söyledi.
Kamu kurum ve kuruluşlarının İnternet 
sayfalarını yerli veri merkezlerinde tutma 

çalışmalarına başladıklarını ifade eden 
Yıldırım, ulusal siber güvenliğin milli güvenliğe 
entegrasyonun mutlaka gerçekleştirileceğini 
bildirdi.

“Siber Kalkan Tatbikatı”
BTK Başkanı Tayfun Acarer de Ulusal Siber 
Güvenlik Tatbikatı’nın tatbikata katılan 
kuruluşların sistemlerinde alınacak tedbirlere 
yönelik olarak, Siber Kalkan Tatbikatı’nın ise 
İnternet omurgasında alınacak tedbirlere 
yönelik olarak düzenlendiğini belirtti. 61 
katılımcının 41’inin toplantılara, yazılı 
senaryolara, gerçek saldırıların olduğu 
bölüme ve sonuç değerlendirmesine katılan 
oyuncular olduğunu, 20’sinin de tatbikatın 
sadece merkezi olarak gerçekleştirilecek 
kısmına katıldığını anlatan Acarer, 12 
uluslararası kuruluş temsilcisinin de 
toplantıya katıldığını bildirdi. 
Tatbikatta 194 personelin görev yaptığını 
anlatan Acarer, 2 ay teknik hazırlıkların 
yapıldığını, 13 gün boyunca gerçek saldırılar 
ve diğer testlerin gerçekleştirildiğini kaydetti. 

Yapılan siber saldırılarla ilgili bilgi 
veren Acarer, saldırıların hedefinin 
İnternet sitesinin hizmet dışı 
bırakılması olduğunu belirtti.
TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak 
ise, siber güvenliğin yeni bir kavram 
olduğuna, bilim kurgu romanları 
ve filmlerde önemli bir kavram 
olduğuna işaret etti. TÜBİTAK’ta 10 
yıldır çalışan bir olduğunu söyleyen 
Altunbaşak, NATO’ya senaryo 
hazırlayan tek ülkenin Türkiye 
olduğunu vurguladı.
  
Saldırı örnekleri
Siber Güvenlik Tatbikatı’nda; DDOS, 

WEB Güvenliği Taraması, Port Taraması, 
Log Analizi, Web Uygulama Testi, Sosyal 
Mühendislik, Capture The Flag yarışması, 
Yazılı Senaryo saldırıları yapıldı. Hizmet 
Dışı Bırakma Saldırısı olan DDOS ile, hedef 
sistemin kaynakları ya da bant genişliğinin 
tüketilmesi amaçlandı. Tatbikatta, DDOS 
saldırısı olarak, anlık 13 Gbit saldırı kapasitesi 
ile toplam 8 Terabayt trafik üretildi. WEB 
güvenliği taraması ile ilgili olarak 60 web 
sitesinde yaklaşık 20 milyon web güvenliği 
testi yapıldı. Tatbikatta, log analizi de 
yapılarak, ele geçirilmiş bir sistemin 
loglarının incelenmesi ve bu yolla saldırının 
kim tarafından, ne zaman ve hangi yolla 
yapıldığının tespit edilmesi sağlandı.
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