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NETAŞ Siber Güvenlik Müdürü Çağal: 
Siber güvenlik, milli çözümlerin geliştirilip 
kullanılmasıyla mümkün olacak

Türkiye’nin en çok web saldırısı yapılan ülke sıralamasında 
Avrupa’da 4, dünyada ise 5’inci sırada yer aldığını belirten 
Çağal, Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 45’inin siber 
saldırıya uğradığını kaydetti. 

“Türkiye’de siber 
güvenlik” konulu 
“Dosya” sayfalarımıza 
NETAŞ Siber Güvenlik 
Müdürü Uğur Çağal 
da katkı verdi. Siber 
saldırılar sonucu, 
özellikle son birkaç 
yıl içinde kişi ve 
kurumların uğradığı 
maddi zararların 
yanında, ülkelerin 
ulusal güvenliğinin de 
tehdit altına girdiğini 
söyleyen Çağal, “Siber 
saldırlarla başlayıp 
casuslukla devam 
eden süreç, siber 
savaş boyutuna varmış 
durumda” uyarısında 
bulundu.

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

-Bilgi teknolojileri ve iletişim şebekelerinde 
bulunan 6 milyar insan, 4 milyar makine 
olmak üzere yaklaşık 10 milyar bağlantıyla; 
işten eğlenceye, eğitimden ticarete kadar 
hayatımızın her alanını kapsayan ve “siber” 
olarak adlandırılan yeni bir dünyanın 
içindeyiz. Sanal olarak nitelendirilen bu 
dünya; sistemlere yetkisiz erişim, bilgilerin 
değiştirilmesi, çalınması, yok edilmesi, 
bozulması, hizmetlerin engellenmesi gibi 
tehdit ve tehlikeleri içinde barındırıyor. 
Dolayısıyla, ortaya çıkan tehdit ve tehlikelerden 
etkilenmemek adına çeşitli önlemler 
almak zounlu hale geldi. Dünya genelinde 
yapılan siber saldırılarla ilgili istatistiklere 
bakıldığında, Türkiye, Websense 2013 Threat 

Çağal, ulusal güvenliğin önemli unsurlarından biri haline gelen siber 
güvenliğin sağlanmasının öncelikle kurumlarda ve vatandaşlarda 
farkındalığın geliştirilmesiyle mümkün olacağını anlatarak, standartların 
ve regülasyonların oluşturulması ve takip edilmesinin, bu alanda milli 
çözümlerin geliştirilip, kullanılmasının da çok önemli olduğuna dikkati 
çekti. Çağal, açılamasını şöyle sürdürdü: 

“Yerli güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi için teşviklerin sağlanması ve 
bu çözümlerin kullanılması yönünde cesaretlendirici bazı adımlar atıldıysa 
da, henüz istenilen noktaya gelinemediğini söyleyebiliriz.
2015 yılı itibarıyla üzerinde durulan tehdit ve tehlikelerin yoğunluğunun 
devam edeceği görüşündeyiz. Organize grup ve kurumların planlı, hedefli 
ve ısrarlı saldırılarının devam edeceğini, saldırı araçlarının belli kurum 
(özellikle kamu ve finans sektörü başta olmak üzere) ve ülkeleri hedef 
alacak şekilde geliştirileceğini söyleyebiliriz. Bunun en bariz örneği 
olarak, Türkiye’deki bazı banka ve kamu kurumlarını hedef alan FATMAL 
isimli kötücül yazılımı gösterebiliriz.”

Report’a göre, en çok web saldırısı yapılan 
ülke sıralamasında Avrupa’da 4’üncü, 
dünyada ise 5’inci sırada yer alıyor. Yine 
Fortinet -2014 Threat Landscape Report’a 
göre; Türkiye ele geçirilmiş bilgisayar 
(Botnet) oranında 4. sırada yer alıyor ve 
Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 45’i siber 
saldırıya uğruyor. 

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

-Siber saldırılar sonucu, özellikle son birkaç 
yıl içinde kişi ve kurumların uğradığı maddi 
zararların yanında, ülkelerin ulusal güvenliği 
de tehdit altına girmiş bulunuyor. Siber 
saldırlarla başlayıp casuslukla devam eden 
süreç, siber savaş boyutuna varmış durumda. 
Ulusal güvenliğin önemli unsurlarından biri 
haline gelen siber güvenliğin sağlanması, 
öncelikle kurumlarda ve vatandaşlarda 
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farkındalığın geliştirilmesi, standartların 
ve regülasyonların oluşturulması ve takip 
edilmesi, son olarak da bu alanda milli 
çözümlerin geliştirilip kullanılmasıyla mümkün 
olacak. Ancak yerli güvenlik çözümlerinin 
geliştirilmesi için teşviklerin sağlanması 
ve bu çözümlerin kullanılması yönünde 
cesaretlendirici bazı adımlar atıldıysa da, henüz 
istenilen noktaya gelinemediğini söyleyebiliriz.

 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?

-Doğru politika ve stratejilerle, uygun süreç 
ve teknolojilerin seçilip uygulanması; süreç 
ve sonuçların devamlı izlenip periyodik olarak 
gözden geçirilmesi, başarının anahtarını 
oluşturuyor. Gerçek anlamda güvenlik, 
ancak “milli siber güvenlik” teknolojilerinin 
geliştirilip kullanılmasıyla mümkün. İthal siber 
güvenlik teknolojileri ise (backdoor vb riskleri 
nedeniyle) bizzat siber güvenlik riski ve tehdidi 
oluşturabilir.

NETAŞ olarak, 2014 yılında Türkiye’nin bu 
alandaki ilk 2 ürünü olan VoIP Güvenlik 
Zafiyet Analizi (VZA) ve VoIP Güvenlik Duvarı’nı 
(VGD) geliştirdik. VZA, uluslararası alanda 
benzerlerine göre daha fazla zafiyet analizi 
yapabilen, güvenlik tedbirlerini sistem 
karnesiyle öneren, IPv4/IPv6 ağ yapılarını 
içeren kapsamlı bir zafiyet tespit aracı. VGD 
ise saldırı tespit ve önleme mekanizmalarını 
bir arada bulunduran, dinamik filtrelemeyle 
otomatik kural güncellemesi yapan, anlık 
sistem trafiği incelemesiyle anomali tespitini 
sağlayan ilk yerli VoIP Güvenlik Duvarıdır. 
2015 yılında ise VoIP tarafındaki ürünlerimizin 
yanında Web Uygulamaları Güvenlik Duvarı, 
Web Uygulamaları Zafiyet Analizi ve oneM2M 
standardında M2M (Machine-to-Machine) 
güvenlik projelerine başlıyoruz. Ayrıca  
tümleşik iletişim sistemleri üzerine “pentest” 
adı verilen sızma testleri hizmeti veriyoruz. 

Yol haritamızda, WebRTC ve 4G LTE güvenlik 
projeleri, veri gizliliği ve itibar tabanlı güven 
yönetim projeleri bulunuyor.

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

-2015 yılı itibarıyla üzerinde durulan tehdit 
ve tehlikelerin yoğunluğunun devam edeceği 
görüşündeyiz. Organize grup ve kurumların 
planlı, hedefli ve ısrarlı saldırılarının devam 
edeceğini, saldırı araçlarının belli kurum 
(özellikle kamu ve finans sektörü başta 
olmak üzere) ve ülkeleri hedef alacak şekilde 
geliştirileceğini söyleyebiliriz. Bunun en bariz 
örneği olarak, Türkiye’deki bazı banka ve kamu 
kurumlarını hedef alan FATMAL isimli kötücül 
yazılımı gösterebiliriz. İletişim altyapısının IP 
omurgasına taşınmasıyla birlikte, VoIP, web 
ve video konferans 
uygulamalarını da 
içeren bütünleşik 
iletişim sistemlerine 
saldırıların 
yoğunlaşacağını 
söyleyebiliriz. 
Siber tatbikatlarda, 
tümleşik iletişim 
sistemlerinin mutlaka 
yer alması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

 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?

-Sınırları olmayan siber uzayda, güvenli 
bir siber alan oluşturulması ve bu alan için 
gerekli işbirliklerinin gerçekleştirilmesini 
destekliyoruz. Bir kurumun veya sistemin 
uğradığı siber saldırı sonucu ortaya çıkan 
izlerin ve saldırı desenlerinin diğer kurumları 
korumak adına incelenmesi gerektiğine 
inanıyoruz.
Bu noktadan hareketle, bulut tabanlı siber 
güvenlik servis altyapısının kurulması çok 
önemli. 

 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 güvenlikteki ilk adım, kurumlarda ve 
vatandaşlarda farkındalığın geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar olmalı ve nitelikli 
personel yetiştirilmesine yönelik eğitim 
ve sertifikasyonlar da bu kapsamda 
değerlendirimeli. Biz siber güvenliği, 
sadece güvenlik birimlerinin değil tüm 
birimlerin sahiplenmesi gereken bir olgu 
olarak görüyoruz. Örneğin, VoIP altyapısının 
protokolleri ile ilgili güvenlik açıklarıyla 
ilgilenmek hem VoIP hem de güvenlik 
personellerinin görevidir. Mevzuat hazırlama 
ve standartların (VoIP güvenlik standartları 
gibi) oluşturulması konusunda devlete destek 
sağlanmalıdır.
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