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Bakan Yıldırım: 
Siber güvenlik eşittir ülke güvenliği
Bugünkü tehdit algılamasında siber güvenliğin ülke güvenliği ile eşdeğer 
hale geldiğini belirten Bakan Yıldırım, siber saldırıların ucuz ancak 
savunmasının çok pahalı olduğuna dikkat çekti.

Siber Güvenlik Kurulu’nun ikinci toplantısı, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım başkanlığında 20 Haziran 2013’te 
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde soruları yanıtlayan 

Yıldırım, Gezi Parkı eylemleri sırasında elektrik gibi kritik altyapılara 
yönelik günde 20 binin üstünde saldırı olduğunu bildirdi. Yıldırım, önceden 
planlanan “rutin” bir toplantının söz konusu olduğunu belirtip “Toplantıya 
farklı anlam yüklemek doğru değil” dedi.
Kurulun her 6 ayda bir toplanarak gündemdeki olayları değerlendirdiği ve 
yeni kararlar aldığını anlatan Yıldırım, sanal alemin çok güzel yanlarının 
yanı sıra olumsuz boyutlarının da bulunduğunu vurgulayarak, şunları 
söyledi:
“Siber güvenlik saldırıları çok kolay yapılıyor. Tedbirleri ise o kadar kolay 
değil. Uzun zamana yayılı ve süreklilik arz eden tedbirlerdir. Siber saldırılar 
ucuz, savunması çok pahalı. Çok basit bir saldırıyla muazzam bir altyapıyı 
tehdit edebilir, tehlikeye sokabilirsiniz. O yüzden tedbirleri saldırı anında 
geliştirme riski de o kadar yüksek değil. Önceden tedbirler almamız lazım. 
Bunun için de önceden senaryolar yapıp, tatbikatlar yapıp acaba şöyle bir 
saldırı olsa nasıl karşılık veririz? Altyapımız hazır mı bakmamız lazım. 
Bugünkü tehdit algılamasında siber güvenlik ülke güvenliği ile eşdeğer 
haline geldi.”
Sanal alemden yapılabilecek saldırıların bitmeyeceğine işaret eden Yıldırım,  
“Bu gelecek zaman içinde daha da artacaktır. Bu küresel bir tehdittir. 
Küresel tehdit algısı sadece fiziki kuvvetlerle değil artık sanal yöntemlerle 
de bütün ülkelerin başının belası olmaya başladı” diye konuştu. 
Siber Güvenlik Kurulu’nun ilk toplantısında kamu güvenlik ağı 
oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması, Türkiye içinde internet 
değişim noktalarının oluşturulması ve Siber Olaylara Müdahale Sistemi’nin 
(USOM) kurulması kararlarının alındığını anımsatan Yıldırım, bu üç önemli 
kararın toplantının ana konusu olacağını belirtti.

 “Sanal yöntemlerle gerçekleştirilen küresel tehdit 
algısı bütün ülkelerin başının belası”
Gezi olayları sırasında başta elektrik olmak üzere ülkenin kritik 
altyapılarına yönelik siber saldırılara ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, bu 
ve buna benzer sanal alemden yapılabilecek saldırıların bitmeyeceğine 
işaret ederek, “Bu gelecek zaman içinde daha da artacaktır. Bu küresel 
bir tehdittir. Küresel tehdit algısı sadece fiziki kuvvetlerle değil artık sanal 
yöntemlerle de yapılıyor bu, bütün ülkelerin başının belası olmaya başladı. 
Bir yandan biz ülke olarak tedbirlerimizi alırken diğer yandan uluslararası 
işbirliğine yönelik çalışmaları da sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.
Siber saldırılarda işin boyutlarını bir anda saptamanın mümkün olmadığının 
anlatan Yıldırım, saldırıların tehdit algılamasından itibaren geometrik 
şekilde büyüdüğünü, hazırlıklı olunmazsa, püskürtecek altyapı bulunmazsa 
çaresiz kalınacağını vurguladı. 
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2013-2014 Ulusal Siber Güvenlik 
Stratejisi ve Eylem Planı gereği 
Türkiye’yi etkileyebilecek tehditlere 
karşı 7/24 müdahale etmek üzere 
Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezi kurulacak.
 
Bakanlar Kurulunun, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın yazılı başvurusu 
üzerine aldığı Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 
ve 2013-2014 Eylem Planı, 20 Haziran 2013 
tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlandı.  Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 
2013-2014 Eylem Planı”nın kabulü; Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
18 Şubat 2013 tarihli ve 412 sayılı yazısı 
üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 25 Mart 2013’te 
kararlaştırıldı. Strateji ve Eylem Planı’na göre, 
Türkiye’yi etkileyebilecek tehditlere karşı 
kurulacak Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezi (USOM) 7/24 müdahale edecek. Ayrıca 
USOM’un koordinasyonunda çalışacak sektörel 
Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) 
oluşturulacak. 
Toplam 60 sayfa olarak yayımlanan “Ulusal 
Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı”nın 
giriş yazısında ülkemizde bilgi ve iletişim 
sistemlerinin kullanımının hızla yaygınlaştığı 
vurgulanırken, bilgi ve iletişim sistemlerinin 
hayatımızın her alanında önemli roller  
oynadığı belirtiliyor. Kararın ekinde yer verilen Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-
2014 Eylem Planı’nda, bilgi ve iletişim sistemlerinin her geçen gün daha fazla kullanılır hale 
gelmesiyle bunların güvenliğinin sağlanmasının hem ulusal güvenliğin hem de rekabet gücünün 
önemli bir boyutu haline geldiği ifade edildi.

Siber tehditleri Balküpü Sistemi saptayacak
Kararın ekinde yer verilen planda, Türkiye liderliğinde ilk Uluslararası Siber Güvenlik 
Tatbikatı’nın Mayıs 2014’te düzenleneceği ifade edildi. Kavram kargaşasının önüne geçilmesi 
için Türk Dil Kurumu tarafından 2014 yılında siber güvenlik terimleri sözlüğü oluşturulacağı 
kaydedildi.
Planda, bilişim sistemleri denetçilerinin, teknoloji geliştiricilerinin, sistem yöneticilerinin 

ve ilgili tüm tarafların siber güvenlik bilincinin artırılması ve sorumlulukları konusunda 
bilgilendirilmeleri için etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi.  Kurumların bilişim sistemlerinde 
yerli olarak geliştirilmiş ürünleri, yerli ürün olmadığı durumlarda ise yerli güvenlik sertifikalı 
ürünleri tercih etmelerinin teşvik edileceği duyuruldu.
Gerçekleştirilmesi planlanan 29 eylem maddesinin yer aldığı planda, Adalet, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Kamu Düzeni ve 
Güvenliği Müsteşarlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından siber güvenlik 
alanında ulusal ve uluslararası mevzuatın inceleneceği ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin 
tespit edileceği bildirildi.
Siber olayların delillendirilmesi için de bazı bakanlıklar ve kamu kurumları işbirliğinde gelecek 
yıl Mart ve Mayıs aylarında çalışma yapılacağı kaydedildi. Planda ayrıca siber tehditlerle ilgili 
yıllık istatistik üretileceği, siber tehditlerin tespiti için Balküpü Sistemi kurulacağı, siber güvenlik 
konusunda doktora ve yüksek lisans yapmaları için öğrencilere burs verilmeye başlanacağı da 
ifade edildi.

Siber saldırılara müdahale merkezi kurulacak
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