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BGD Başkanı Atalay: Siber güvelik 
tatbikatları katılımının zorunlu 
olacağı bir modelle yürütülmeli

Siber güvenliğin ülkelerin tek başına 
halledebilecekleri bir konu olmadığına dikkat 
çeken Atalay, işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu 
vurgulayıp ulusal güvenlik açısından bir 
zorunluluk olan yerli siber güvenlik çözümlerinin 
geliştirilmesi ve kullanımı çalışmalarının yeterli 
olmadığına işaret etti.

“Türkiye’de siber güvenlik” 
konulu “Dosya” sayfalarımıza 
Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) 
Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, 
sorularımızı yanıtlayarak 
katkı verdi. Siber güvelik 
tatbikatlarının bu tatbikata 
katılan kurumların hazırlık 
durumunu canlı tutmak 
açısından oldukça faydalı 
olduğunun altını çizen BGD 
Başkanı Atalay, ancak bugüne 
kadar yapılan tatbikatlara 
katılımın gönüllü olması ve 
kamu kurumlarıyla sınırlı 
tutulması nedenleriyle yeterince 
etkin olmadığını kaydetti. Atalay, 
tatbikatların belirlenecek sektör 
bazında (örneğin Finans sektörü)  
ve o sektör aktörlerinin (örneğin 
BDDK, Bankalar vb.) katılımının 

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

-Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) eğitimden 
ticarete, eğlenceden haberleşmeye, devlet 
hizmetlerinden üretime hemen hemen hayatın 
tüm alanları kapsaması; sağlık, enerji, iletişim, 
finans, ulaşım vb. hemen hemen tüm kritik 
altyapıların vazgeçilmez bir parçası olması 
nedeniyle insanlar, kurumlar ve ülkeler için 
kritik bir role sahiptir.
BİT bu rolü dolayısıyla bir yandan zaman 
ve mekân bağımlılığını ortadan kaldırırken 
diğer yandan altyapısını oluşturduğu 
alanlarda önemli ölçüde etkinlik ve verimlilik 
sağlayarak ekonomik değer artışına da imkân 
sağlamaktadır.
Son yıllarda BİT’nin oynadığı bu kritik rol ve 
imkânlar bir takım yeni tehdit ve tehlikelerin 
de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Siber 
güvenlik olarak adlandırılan bu yeni tehdit 

zorunlu olacağı bir modelle yürütülmesinin daha etkin olabileceği 
değerlendirmesinde bulundu.
Siber güvenlik konusunun bireylerin ya da kurumların hatta ülkelerin tek 
başına halledebilecekleri bir konu olmadığına işaret eden Atalay, “Siber 
evreni oluşturan ve bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanan tüm birey 
ve kurumların iş ve güç birliği içinde olması kaçınılmazdır” dedi.
Atalay, siber güvenlik konusunda kamu-özel kurumlar, sivil toplum 
kuruluşları (STK) ve üniversitelerin belirlenecek politika ve stratejiler 
doğrultusunda birlikte çalışmasının başarının anahtarı olduğunu ifade 
etti. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) gibi yapıların 
oluşturulması gerektiğinin üzerinde duran Atalay, “Ancak ülkemizde 
şu ana kadar maalesef bu tür yapılar yeterince etkin ve verimli 
kullanılamamaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de bu 
yapıların kamu kurumu kimliği ile kaynak bulmada ve kullanmakta, 
bilgi paylaşmada, özel sektör ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmakta 
zorlanmalarıdır” diye konuştu.   

ve tehlikelerin yönetilmesi ve ortadan 
kaldırılması hem bireyler, hem kurumlar 
hem de ülkeler için kritik bir hal almaktadır.
Bilgilerin çalınması, ifşa edilmesi, 
değiştirilmesi ya da bozulması ile başlayıp 
Kritik altyapıların çalışmasının ve hizmet 
sunumunun engellenmesi; oradan da ülkeler 
arası siber savaş boyutuna varan bu tehdit ve 
tehlikeler artık ülkeler için ulusal güvenliğin 
vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş 
bulunmaktadır.

 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?

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanının başkanlığında ilgili kamu 
kurumlarının en üst düzey yönetici 
temsilcilerinden (Müsteşarlar) oluşan Siber 
Güvenlik Kurulu, Türkiye’nin siber güvenlik 
stratejilerinin ve bu stratejiler doğrultusunda 
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yürütülecek eylem planlarının belirlenmesi 
açısından hayati bir öneme sahiptir.

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

-Siber güvenlik konusu bireylerin ya da 
kurumların hatta ülkelerin tek başına 
halledebilecekleri bir konu değildir. Siber 
evreni oluşturan ve BİT kullanan tüm birey 
ve kurumların iş ve güç birliği içinde olması 
kaçınılmazdır. Siber güvenlik konusunda kamu-
özel tüm kurumlar, STK’lar ve üniversitelerin 
belirlenecek politika ve stratejiler 
doğrultusunda birlikte çalışması başarının 
anahtarı olarak değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, kullanıcı seviyesinden 
karar verici seviyesine kadar her seviyede 
kişilerin farkındalık, bilgi ve bilinç seviyesinin 
geliştirilmesi bu konuda başarılı olmanın 
olmaz ise olmazıdır. Bunun da yapılabilmesi 
ancak tüm paydaş ve tarafların iş birliği ile 
mümkündür.
Son olarak, siber güvenliğin sağlanmasında 
bir diğer olmazsa olamaz olan milli teknik 
çözümlerin geliştirilmesi için standartların 
belirlenmesi bunların test ve sertifikasyonunun 
yapılması yine üniversiteler, araştırma 
merkezleri, standart kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları (STK) ve BİT endüstrisinin işbirliği 
içinde olmasını zorunlu kılmaktadır.

 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?

-Siber güvenliğin sağlanmasında kurumsal 
ve ulusal boyutta iş ve güç birliklerinin ve 
bilgi paylaşımının önemi çok büyüktür. Bunun 
yapılabilmesinin en yaygın yolu da USOM gibi 
yapıların oluşturulmasından geçmektedir. 

Ancak ülkemizde şu 
ana kadar maalesef bu 
tür yapılar yeterince 
etkin ve verimli 
kullanılamamaktadır. 
Bunun en önemli 
nedenlerinden biri de bu 
yapıların kamu kurumu 
kimliği ile kaynak bulmada 
ve kullanmakta, bilgi 
paylaşmada, özel sektör ve 
diğer kurumlar ile işbirliği 
yapmakta zorlanmalarıdır.  

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

-Bu yapılar yeterince bilgi paylaşımında 
bulunmadıkları için tüm faaliyetleri hakkında 
bilgimiz bulunmamaktadır, Web sitelerinden 
edinilen bilgilere göre özellikle çeşitli 
kamu kurumlarını hedef alan saldırıların 
önlenmesinde çeşitli faaliyetleri olduğu 
bilinmektedir. Ancak şu ana kadar çok etkili 
işler yaptıklarını söyleyebilecek durumda 
değiliz maalesef.

 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?

-BGD’nin de önemli katkılarıyla oluşturulan 
Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi’nin 
2013 yılının Haziran ayında yayınlanması ile 
birlikte 2013-2014 Ulusal Eylem Planı da 
yayınlanmıştır. Gerek strateji belgesinde ve 
gerekse eylem planında yerli siber güvenlik 
çözümlerinin geliştirilmesi ve kullanılması 
yönünde önemli atıflar mevcuttur.

Ülkemizde BİT endüstrisinde yer alan başta 
Aselsan, Havelsan, Netaş gibi büyük firmada 
ve çok sayıda küçük firmada bu dönemde yerli 
siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesine 
yönelik önemli projeler başlatılmış, bazı 
ürünler de pazarda yerini almaya başlamıştır.
Ulusal güvenlik açısından bir zorunluluk 
olan yerli siber güvenlik çözümlerinin 
geliştirilmesi ve kullanımının sağlanması 
konusunda yapılan bu çalışmalar çok önemli 
ancak yeterli değildir. Şu ana kadar bu 
firmalar arasında bir iş ve güç birliği mevcut 
olmadığı gibi odaklanılması gereken alanlar 
hususunda bir dağınıklıkta söz konusudur. Bu 
çalışmaların etkin, verimli ve sürdürülebilir 
olması için bunların mutlaka belli bir strateji 
çerçevesinde, belli odaklanmalar ile ve sinerji 
oluşturacak şekilde üniversiteler ve araştırma 
merkezlerinin de katkısı ile yürütülmesi faydalı 
olacaktır. Aynı zamanda kamu kaynaklı Ar-
Ge teşviklerinin bu alana yönlendirilmesi çok 
önemlidir.

 Siber Güvenlik Kurulu’nun kararı 
doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, 

sektör, üniversite ve STK’lar 
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?

-İnterneti Geliştirme Kurulu, daha 
çok internetin etkin ve yaygın 
kullanımı konusunda çalışma 
yapmak üzere oluşturulmuştur. 
Siber güvenlik konusu görev ve 
uzmanlık alanlarına dahil değildir.
Siber güvenlik konusunda 
çalışma yapmak üzere bu 
konunun uzmanlarından oluşan 
ayrı bir yapının oluşturulmasına 
gerek vardır. Siber güvenlik 

konusunda faaliyet gösteren STK’lar, 
uzmanlar, üniversiteler ve araştırma 
merkezleri temsilcilerinden oluşması 
gereken bu yapı Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı’nın başkanlığında 
kurulan Siber Güvenlik Kurulu ile konuyla 
ilgili kamu-özel tüm kurum ve kuruluşlar ile 
STK ve üniversiteler arasında köprü görevi 
görebileceği gibi Kurula teknik konularda 
danışmanlık da yapabilecektir.

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

-Siber güvelik tatbikatları bu tatbikata dahil 
kurumların hazırlık durumunu canlı tutmak 
açısından oldukça faydalıdır. Ancak bugüne 
kadar ki uygulamada bu tatbikatlara katılımın 
gönüllü yapılması, kamu kurumlarıyla sınırlı 
tutulması vb. nedenlerle yeterince etkin 
olduğunu söylemek zordur. Tatbikatların 
belirlenecek sektör bazında (örneğin Finans 
sektörü)  ve o sektör aktörlerinin (örneğin 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK), Bankalar vb.) katılımının zorunlu 
olacağı bir modelle yürütülmesinin daha etkin 
olabileceği değerlendirilmektedir.
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