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BTK Başkanı Acarer: Siber Güvenlik 
İnisiyatifi, Siber Güvenlik Kurulu’nun 
sektörel ayağını tamamlıyor

Elektronik haberleşme sektörüne yönelik 
sektörel SOME oluşturduklarını belirten BTK 
Başkanı Acarer,  bu yıl bu sektördeki işletmeciler 
için bir tatbikat gerçekleştirip SOME’ler arası 
iletişimi güçlendirmeyi ve bilgi paylaşımını 
artırmayı planladıklarını bildirdi.

 Siber güvenliğin anlam ve önemi 
nedir? Hangi nedenler, ülkeleri siber 
güvenlik konusuna eğilmeye ve onları 
siber tehdide karşı önlemler almaya sevk 
ediyor?

-İnternetin hayatımızın bir parçası olması, 
kritik altyapıların siber dünya ile bütünleşik 
bir hal alması, dijital verinin her geçen 
yıl katlanarak artması gibi birçok sebep 
siber güvenlik konusunu önemli gündem 
maddelerimizden birisi haline getirdi. 
Genç nüfusa ve yaygın internet kullanımına 
sahip ülkemiz için de siber güvenliğinin 
sağlanması ulusal güvenliğimizin ve rekabet 
gücümüzün önemli bir boyutu haline gelmiştir. 
Güvenlik zafiyetleri, sistemlerin devre dışı 
kalmasına veya kötüye kullanılmasına, büyük 
ölçekli ekonomik zarara, kamu düzeninin 
bozulmasına hatta ulusal güvenliğin ihlaline 
neden olabilmektedir. 
Siber güvenliğin sağlanması için sürekli ve 
etkin çalışmalar yapılması gerektiği açıktır. 
Hiçbir doğal sınırın olmadığı bu siber dünyada 
hem ülke içi stratejiler geliştirilmesi hem 
de uluslararası işbirliklerinin artırılması son 
derece kritiktir. Bu çerçevede ülkemizde Siber 

“Dosya” sayfalarımıza Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Dr. Tayfun 
Acarer sorularımızı yanıtlayarak 
katkı verdi. Siber güvenliğin 
sağlanması için sürekli ve 
etkin çalışmalar yapılması 
gerektiğinin altını çizen Acarer, 
hiçbir doğal sınırın olmadığı 
siber dünyada hem ülke içi 
stratejiler geliştirilmesi hem 
de uluslararası işbirliklerinin 
artırılmasının son derece 
kritik olduğunu vurguladı. 
Bu çerçevede ülkemizde 
Siber Güvenlik Kurulu’nun 
oluşturulduğuna anlatan 
Acarer, Kurulun kısa süre 
içerisinde çok kritik ve önemli 
kararlara imza attığını belirtti. 
Acarer, Kurulun oluşmasıyla 
birlikte, siber güvenlik 
konusundaki otorite boşluğunun 
ortadan kalktığını ifade etti. 

Güvenlik Kurulu kurulmuş ve Kurul Ulusal 
Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem 
Planı kabul edilmiştir.
 

 Siber güvenlikle ilgili alınacak 
önlemleri belirlemek ve bunların 
uygulanması ve koordinasyonunu 
sağlamak amacıyla Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı’nın başkanlığında 
Siber Güvenlik Kurulu kuruldu. Kurul bu 
aşamada ne gibi çalışmalar yürütüyor?

-Siber Güvenlik Kurulu, kısa süre içerisinde 
çok kritik ve önemli kararlara imza atmıştır. 
Öncelikle, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 
2013-2014 Eylem Planını kabul etmiş, eylem 
planıyla siber güvenlik konusundaki ilgili tüm 
kurumlara görevler vermiştir. Böylece, siber 
güvenlik konusundaki otorite boşluğu ortadan 
kalkmış ve görev dağılımı yapılmıştır. Yine 
Siber Güvenlik Kurulu’nun kararı ile enerji, 
su yönetimi, kritik kamu hizmetleri, ulaşım 
ve finans sektörü kritik sektörler olarak 
belirlenmiştir.
 

 Siber güvenlik alanında birlikte 
çalışmalar yürütmek, birikim ve 
tecrübeleri bir araya getirerek güç birliği 
oluşturmak için neler yapılabilir?

Siber güvenlikte güçbirliği yapmanın hem olaylara erken müdahale hem de zararların 
azaltılması için son derece önemli olduğuna değinen Acarer, “Bunun için kurumların ve 
kişilerin bilgi paylaşımı arıtılmalı ve birlikte çalışmaları teşvik edilmeli” dedi. 
Acarer, geçtiğimiz yıl Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı koordinasyonunda 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ile beraber Uluslararası Siber Kalkan Tatbikatı’nı 
gerçekleştirdiklerini anımsattı. Bazı siber saldırılara kurumların tek başına karşı 
koymasının son derece zor hatta imkânsız olduğuna işaret eden Acarer, bu gibi durumlarda 
tek çıkar yolun işbirliği ve birlikte çalışma ile sorunların aşılması olduğunu kaydetti. 
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), hem koordinasyon sağlaması hem de 
bilgi birikimi ve kapasitesi ile siber güvenlik olaylarına kısa sürede müdahale etmesiyle 
kritik bir yapıtaşı haline geldiğine dikkat çeken Acarer, USOM’a gelen bilgilerin Siber 
Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile paylaşıp gerekli önlemleri kısa sürede alındığını 
vurguladı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s173
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-Siber güvenlikte güç birliği yapmak hem 
olaylara erken müdahale hem de zararların 
azaltılması için son derece önemli. Bunun 
için kurumların ve kişilerin bilgi paylaşımı 
arıtılmalı ve birlikte çalışmaları teşvik 
edilmeli. Biz de bunu sağlayabilmek adına 
2010 yılından itibaren Siber Güvenlik 
Tatbikatları gerçekleştirdik. Ulusal çapta 
yaptığımız tatbikatlarda kamu kurumlarının 
ve kritik sektörde faaliyet gösteren özel 
şirketlerin siber saldırılara karşı koyma 
yeteneğinin geliştirilmesi ve kurumlar arasında 
koordinasyonun artırılması adına çok önemli 
gelişmeler kaydettiğimizi düşünüyorum. 
Katılımcı sayılarının her sene artması 
ve aldığımız geri dönüşler bu konudaki 
düşüncelerimi pekiştiriyor. Ayrıca geçtiğimiz 
yıl Bakanlık koordinasyonunda Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği (International 
Telecommunications Union -ITU) ve ITU-
IMPACT ile beraber Uluslararası Siber Kalkan 
Tatbikatı’nı gerçekleştirdik.
 

 Güvenli bir siber alan oluşturulması, 
siber dünyada meydana gelen güvenlik 
ihlallerinin ortadan kaldırılması, 
engellenmesi ve düzeltilmesi 
konularında Ulusal Siber Olaylara 
Müdahale Merkezi (USOM) ile fikir ve 
projelerin paylaşılmasını; siber saldırıya 
uğranıldığında USOM’un aranabilmesini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Bazı siber saldırılara kurumların tek başına 
karşı koyması son derece zor hatta imkânsız 
olabilmektedir. Bu gibi durumlarda tek çıkar 
yol işbirliği ve birlikte çalışma ile sorunların 
aşılmasıdır. Bu anlamda USOM, hem 
koordinasyon sağlaması hem de bilgi birikimi 
ve kapasitesi ile siber güvenlik olaylarına kısa 
sürede müdahale etmesiyle kritik bir yapıtaşı 
haline gelmiştir. USOM kendisine gelen önemli 
bilgileri kurumsal ve sektörel SOME’ler ile 
paylaşarak gerekli önlemlerin kısa sürede 
alınabilmesini sağlamaktadır.
  

 Ulusal Siber Olaylara Müdahale 

Merkezi (USOM) Kurumsal Siber Olaylara 
Müdahale Ekipleri (SOME) ile eş güdümlü 
biçimde, ulusal ve uluslararası siber 
saldırıları engellemek için ne gibi 
çalışmalar yapıyor?

-USOM; zararlı yazılımları ve diğer siber 
tehditleri tespit etmek amacıyla birçok çalışma 
yapmakta ve balküpü sistemleri kurmaktadır. 
Tüm bu bileşenlerden elde edilen bilgiler 
incelenerek alınması gereken önlemler 
belirlenmekte ve daha sonra kurumsal ve 
sektörel SOME’ler bilgilendirilmektedir. 
Kritik sektörler başta olmak üzere kamu 
kurumlarının ve özel şirketlerin Siber Olaylara 
Müdahale Ekiplerinin USOM ile etkin ve kolay 
bir biçimde iletişim sağlayabilmesi için bir 
altyapı kurulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. 
Böylece, yaşanan siber güvenlik problemleri 
USOM’a iletilmekte, USOM gelen şikâyetlere 
göre gerekli tedbirleri derhal almaktadır. 

 Ülkemizde son yıllarda siber güvenlik, 
siber savaş, siber ordu kavramları 
konuşulmaya başlandı ve tanımlamalar 
getirilmeye çalışılıyor. Yerli güvenlik 
yazılımları ve teknik çözümlerinin de 
geliştirilmeye başlanması konusunda 
görüş birliğine varıldı ve çalışmalar 
hızlandırıldı. Bu amaçla da Ulusal Siber 
Güvenlik Stratejisi oluşturuldu. Bu 
bağlamda sizin görüş ve önerileriniz 
nedir?

-Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-
2014 Eylem Planı’nda siber güvenlik alanında 
Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi, Ar-Ge 
laboratuarlarının kurulması, yerli ürün ve 
çözüm çalışmaları yapılmasına ilişkin eylem 
maddeleri ve her eylem maddesinden sorumlu 
kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. Yerli ürün 
ve çözümler kullanarak siber güvenliğimizi 
bir üst seviyeye taşımamız gerekiyor. 
Ülkemizin genç nüfusu ve kaynaklarıyla bu 
işi layıkı ile başarabilecek seviyede olduğunu 
düşünüyorum. 

 Siber Güvenlik Kurulu’nun 
kararı doğrultusunda kamu 
kurum ve kuruluşları, sektör, 
üniversite ve sivil toplum 
kuruluşları (STK) arasında 
ortak akıl oluşturulması 
amacıyla İnternet Geliştirme 
Kurulu’nun çatısı altında Siber 
Güvenlik İnisiyatifi oluşturuldu. 
İnisiyatifin yapacağı 
çalışmaların kapsamı nasıl 
olmalı ve bu noktada devlete 
nasıl bir destek sağlamalı?

-Siber Güvenlik İnisiyatifi Siber 
Güvenlik Kurulu’nun sektör 
ayağını tamamlamak amacıyla 
oluşturulmuştur. İnisiyatifin şu 
anda 104 üyesi bulunmaktadır. 
Kamu özel sektör işbirliğinin 
bir örneği olan ve bu anlamda 
köprü vazifesi gören Siber 
Güvenlik İnisiyatifi çalışmaları 
etkin bir şekilde devam etmeli 
ve siber güvenlik stratejilerinin 
belirlenmesine katkı sağlamalıdır. 

 2015 yılında yapılacak siber 
tatbikatların içeriği ne olacak? 
Siber hazırlık tatbikatlarının 
sonuçları paydaşlar arasında 
nasıl değerlendirilmelidir?

-Bildiğiniz gibi BTK bünyesinde 
Elektronik Haberleşme Sektörüne 
yönelik olarak Sektörel SOME 
oluşturuldu. Bu sene, Sektörel 
SOME olarak elektronik 
haberleşme sektöründe yer 
alan işletmecilere yönelik bir 
tatbikat gerçekleştireceğiz. 
Böylece, SOME’ler arası iletişimi 
güçlendirmeyi ve bilgi paylaşımını 
artırmayı planlıyoruz.
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