
TNATO’dan 
“Siber Kalkan” uyarısı!

NATO’nun siber kalkan yeteneğinin olmadığına dikkat çekilip ülkelerin kendi 
“siber kalkan” yeteneklerinin olması gerektiği vurgulandı. NATO Yeni Güvenlik 
Tehditleri Bölümü Siber Savunma Direktörü Anıl, Türkiye’nin kâğıt üzerinde siber 
güvenlikte temel hedeflerine ulaştığının görüldüğünü belirtti.

“Türkiye’de Siber Güvenliğin Açmazları” adlı panel, 17 Aralık 2015’te 
Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını NATO 
Yeni Güvenlik Tehditleri Bölümü Siber Savunma Direktörü Süleyman Anıl 
gerçekleştirdi. Anıl, “NATO’nun güvenlik asistanları NATO üyesi ülkeleri 
ziyaret ederek denetliyor. Türkiye’nin kâğıt üzerinde siber güvenlikte temel 
hedeflerine ulaştığı görülüyor” dedi.

Terör örgütleri ve siber saldırılarda artış olduğuna işaret eden Anıl, ülkelerin 
siber alanı, kara, hava, deniz alanları gibi konumlandırması gerektiğini belirtti. 
Geleneksel savunma yöntemlerinin bu konularda etkili olmadığına değinen 
Anıl, siber savunmada bölgesel ve ulusal partnerlerin olmasının önemli 
olduğunu söyledi. NATO’nun saldırı kaynağını biliyorsa askeri karşılık verme 
imkânı dışında karşılık vermediğinin altını çizen Anıl, NATO’nun siber saldırıyı 
etkisiz hale getirmek üzere çalıştığını, fakat siber saldırıda bulunmayacağını 
çünkü bunun hukuki olmadığını bildirdi.

“Her ülke kendi siber kalkanını oluşturmalı”

Anıl, NATO’nun siber kalkan yeteneği bulunmadığını ifade ederek “Öncelikle 
ülkelerin kendi ‘siber kalkan’ yeteneklerinin olması gerekir. NATO, üyesi olan 
ülkelere resmi başvurularının niteliğine göre siber güvenlik ve siber savunma 
yardımı yapar” dedi.

2016’da Varşova’da yeni bir NATO zirvesi olacağını, 28 ülkenin siber 
savunmaya daha fazla yatırım yapmaları gerekliliği ve siber alanın kendi 
başına bir domain olarak kabul edilmesi konularının bu zirvede görüşüleceğini kaydetti.

“Tehdidin niteliğini anlamak tutarlılığı artıracak”

Kadir Has Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi (MARC) Müdürü Doç. Dr. Salih Bıçakcı ise panelde yaptığı 
konuşmada, günden güne gelişen siber dünyanın, insan hayatına kattığı imkânların yanı sıra güvenlik problemlerini de 
artırdığına dikkat çekti. 
“Bütün reel kavramların başına ‘siber’ ön takısını getirerek ‘siber savaş, siber çeteler, siber tehdit v.b.’ ifadelerle kavram 
karmaşasını da artırıyoruz” uyarısında bulunan Bıçakcı, siber uzayın gelişen ortamının henüz uluslararası sistem ve hukukun 
bütünüyle kapsayabildiği bir alan olmadığını anlattı. 

Halihazırda bütün ülkeler “milli” siber alanlar oluşturmaya çalıştığını dile getiren Bıçakcı, aktörlerin belirsizliği ve siber uzayın 
hızının ulus devletleri internet karşısında aciz bıraktığını kaydederek “Büyük ve simetrik devlet yapılarının yeni ortaya çıkan 
bu tehditlere karşı eski organizasyonlarla karşılık vermekte zorlandığı görülüyor. Siber tehditlerle mücadele edebilmek için 
devletlerin asimetrik ve hızlı tepki veren organizasyonlara ihtiyacı var. Tehdidin niteliğini derinlemesine anlamak, geliştirilecek 
tedbirlerin tutarlılığını arttıracaktır” dedi.

Panelde Kadir Has Üniversitesi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) ile Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları 
Merkezi’nin (MARC) birlikte gerçekleştirdiği Siber Güvenlik Araştırması’nın sonuçları da paylaşıldı.

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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