
Türkiye, yeni savaş konseptini 
kurumsallaştırmada geç kaldı

Gazeteci Oğuz: 

Bilginin “tek büyük silah” olduğuna dikkat çeken Oğuz, 
Türkiye’nin gün içerisinde hem siber atak hem de saldırı 
yapılan 6 ülkeden biri haline geldiğini söyledi.

17. Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (TBD Kamu-BİB)  Kamu Bilişim Platformu etkinliğinde 
konuşan Gazeteci Şeref Oğuz, “Yeni Savaş Konsepti” kapsamında “Siber kuvvetler” konusunu ele aldı. 

Dünyada yeni bir kavram olan “Siber savaş”ın ülkelerin öncelikleri arasında yer aldığına işaret eden 
Oğuz, “3. Dünya Savaşı, düşük yoğunluklu olarak başlamış durumda” dedi. Oğuz, savaş ve ekonominin, 
tarihin akışını yönlendirdiğini belirten Oğuz, her iki alandaki başarının, ileri teknolojiyi en iyi kullanan 
uluslarca sağlandığını vurguladı. 
“Bugün bilgi, silahın; elektron, merminin yerini aldı. Asker de ‘yüksek kontrol gücüne sahip’ unsur oldu” 
diyen Oğuz, teknolojinin, 1330 yıl önce atların koşum ve dizgini, 600 yıl önce top, 100 yıl önce de çelik 
makineli tüfek olduğunu aktardı.  
2000 yıldır çetin coğrafyalarda başkasının silahıyla savaşa gelen Türkiye’nin kendi silahını üretmeye 

başladığına değinen Oğuz, yeni dönemin akıllı 
silahlar dönemi olduğunu, “kurşunun adres 
sormaya” başladığını, bilişim teknolojilerinin 
savaşın cephesini, şeklini ve askerini 
dönüştürdüğünü anlattı. Oğuz, sözlerine 
“Geleceğin savaşçısı bir elinde tablet, ötekinde 
protez lazer taşıyanlar olacak. Süngü ve kelle 
sayısı güç ölçeği olmaktan çoktan çıktı ve 
ileri teknoloji uydularla çevrili atmosferde, 
sanal dünyayı en iyi kullanana avantaj sağladı. 
İleri teknoloji, uydularla çevrili atmosfer ve 
bilgisayarların haritaldığı yeryüzü en dramtik 
gelişmeyi, savunma konseptleri üzerinde 
yaşatıyor. Yeni tarz ordularla bir asker, 14 
bin metrekareyi kontrol ediyor. Güç, yeniden 
tanımlanmaya başladı” diyerek devam etti. 

Oğuz, yarının savaşçılarının robotlar olacağını, 
şimdiden yüzlerce prototip üretildiğini, bazılarının 
seri üretime bile geçtiğine işaret edip bu durumun, 
gücün yeniden tanımlanmasını sağladığını 
anımsatıp dünyanın robot savaşçıların “etik 
düzenlemesi” konusunu tartıştığını söyledi. 
1 makineli tüfeğin 1760 kılıca bedel olduğu 150 yıl 
öncesindeki gibi, yeni savaş konsepti olan siber 
güçlerin, devlet kavramını yeniden şekillendirecek 
potansiyel taşıdığına dikkat çeken Oğuz, bu 
noktada Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin 

yanı sıra “Siber Kuvvetler” kurmanın zorunlu 
hale geldiğini bildirdi. ABD’nin geçen yıl “Siber 
Kuvvetler” için 100 Milyar Dolar bütçe ayırdığının 
altını çizen Oğuz, Türkiye’de de nihayet “Siber 
Kuvvetler” kavramının “Güvenlik Belgesi”ne 
girdiğini ve Genel Kurmay Başkanlığı’nın konu 
üzerinde durduğunu anımsattı. Oğuz, “Başladık 
ama sadece kamu kaynaklarının değil, özel 
sektörün, bilişimcilerimizin de bu yeni konsepte 
aktif destek vermesi şart” dedi.

Oğuz, dünyada siber güvenlik ile ilgili birçok 
kurumun oluşturulduğu, Türkiye’de 400 bin 
güvenlik görevlisine karşılık bir siber güvenlik 
merkezinin bile olmadığına işaret etti. 
“Akıllı silah, akıllı savunma” çağında olduğumuzu 
ifade eden Oğuz, “Bilgi tek büyük silah, big data ise 
en önemli cephane halini aldı. Türkiye askeriyesi, 
hükümeti ve bilişimcisi yeni savaş konseptini 
kurumsallaştırmada geç kaldı” diye konuştu.
Türkiye askeriye, hükümeti ve bilişimcisinin yeni 
savaş konseptini kurumsallaştırmada geç kaldığını 
ileri süren Oğuz, Türkiye’nin gün içerisinde hem 
siber atak hem de saldırı yapılan 6 ülkeden biri 
haline geldiğini iddia edip siber saldırıların verdiği 
zararın ölçülemediğini de kaydetti. 

17.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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