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Uluslararası katılımlı ilk 
Siber Kalkan Tatbikatı
Kamu ve özel sektör kurumlarının katıldığı 
tatbikat, İstanbul’da yapıldı. 15-16 Mayıs’da 
gerçekleştirilen etkinliğe bu yıl ilk kez 
uluslararası katılım oldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın siber güvenlik politikaları 
doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) ile Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği (International 
Telecommunications Union) Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (ITU-IMPACT) işbirliğinde Siber Kalkan Tatbikatı 
düzenlendi. 15-16 Mayıs 2014’te iki gün süren siber 
güvenlik tatbikat, 3. defa yapıldı. Kamu ve özel sektör 
kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının (STK) bir araya 
geldiği tatbikat ilk kez hem İstanbul hem de uluslararası 
oldu. Geçen yıllardaki tatbikatlardan farklı ve bir 
konferans formatında gerçekleştirilen Uluslararası Siber 
Kalkan Tatbikatı 2014’e 20 ülkeden gelen 3-4’er kişilik 
siber olaylara müdahale ekipleri katıldı. Gündemdeki 
siber güvenlik sorunlarına ilişkin panellerin yanı sıra 
etkinlikte siber güvenlikte uluslararası farkındalığın 
arttırılması amacıyla Çocukların İnternetin Zararlı 
Etkilerinden Korunması, Mobil Güvenlik ile Adli Bilişim 
ve  Siber Soruşturma  konularında çalıştaylar da 
gerçekleştirildi. 

Açılışta konuşan BTK Başkanı Tayfun Acarer, tatbikatın 
işbirliği, siber savunma kabiliyeti ve bilgi paylaşımını 
artırmayı amaçladığını, Türkiye’nin özellikle mobil 
cihaz kullanımının artmasıyla saldırılara daha fazla 
hedef olduğunu vurguladı. Uluslararası işbirliği ve 
bilgi paylaşımıyla güvenlik altyapısının geliştirileceğini 
söyleyen Acarer 2013’te Türkiye’nin en çok DDOS 
saldırılarına maruz kalan yedinci ülke olduğuna işaret 
etti. 
ITU Telekomünikasyon Geliştirme Bürosu (BDT) 
Temsilcisi Rosheen Awotar-Mauree kurulan atak 
simülasyonları ile ülke siber olaylara müdahale 
ekiplerinin (CERT) yeteneklerini test etmenin yanı sıra 
siber olaylar karşısında operasyonel prosedürlerin 
geliştirilmesi, süreçlerin iyileştirilmesi ve gelecek 
planlarının gözden geçirilmesini amaçladıklarını ifade 
etti. 

İlk gün “Adli Bilişim ve Soruşturma”, “Mobil Güvenlik 
ve Siber Güvenlikte Standardizasyon” oturumları, ikinci 
gün ise sadece tatbikata katılacak ülkelerin ulusal 
siber olaylara müdahale ekiplerinin (CERT) yazılı 
mesajlarda bulunan siber senaryolara yanıt verilmesine 
ilişkin tatbikatlar düzenledi. Ülkeleri hedef alan ortak 
saldırıları önlemek için işbirliğinin teşvik edilmesini 
sağlayan tatbikatta saldırıların tespiti ve çözümlenmesi 
gerçekleştirildi.  

http://www.bilisimdergisi.org/s166


