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   Sunum Planı 

 Neden İhtiyaç Duyuldu 

 Diğer Ülke Örnekleri 

 Hazırlanma Süreci 

 Belge Hakkında 

 İlkeler 

 Kavramlar 

 Hedefler 

 Adımlar 

 Sonuç ve Değerlendirmeler 
2 



Neden SG Stratejisi?   

 Ülke siber güvenlik ihtiyaçlarının ortaya 
konulması 

 Kavramların ve adımların tarif edilmesi 

 Hedeflerin doğru belirlenebilmesi 

 Hedeflere uygun sistematik ve beklenen 
amaca yönelik adımların atılabilmesi 

 Atılmış adımların denetimi, izlenmesi ve 
iyileştirilmesi   

3 



 Amaç  

 Ülke bilgi güvenliği farkındalığının 
arttırılması 

 Ülkemiz siber uzayının güvenliğinin ve 
savunmasının arttırılması, 

 Siber saldırılara karşı kritik 
altyapıların dayanıklılığının ve 
sürekliliğinin temin edilmesi,  

 Kişisel, Kurumsal ve Ulusal verilerin 
güvenliğinin sağlanması 
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ULUSAL SİBER GÜVENLİK 

STRATEJİ BELGESİ  

ÜLKE ÖRNEKLERİ 
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Dünyadaki Durum 

 

ABD, Japonya, Batı Avrupa Ülkeleri gibi 
pek çok ülkede ; 

 Ulusal Siber Güvenlik Stratejileri 
(USGS) belirlendi 

 USGS belgeleri yayımlandı 

 Stratejilerine uygun adımları atılarak 
uygulama ve aşamasına gelindi 
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ABD 

 Kamu kurumları genelinde saldırı önleme sistemleri kurma 

 Kamu kurumlarının ağlarını tek bir ağ altında güvenli 
internet bağlantıları ile yönetme 

 ARGE faaliyetlerinin  koordine edilmesi ve yönetilmesi 

 Mevcut siber operasyon merkezlerinin birbirine bağlanması 

 Karşı siber casusluk planlarının geliştirilmesi ve 
uygulanması 

 Siber güvenlik eğitim çalışmalarının genişletilmesi 

 Caydırıcılık stratejileri ve programlarının tanımlaması ve 
geliştirilmesi 

 Kritik altyapı alanlarını içine alan ve devletin 
sorumluluklarını tanımlayan genişletilmiş siber güvenlik 
çalışmalarının yürütülmesi  
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Almanya 

 Kritik bilgi ve altyapıların korunması 

 (Kişi ve kurumların) Haklarının güvence altına alınması 

 ‘Ulusal Siber Güvenlik Kurulu’ oluşturulması 

 Devlet tarafından onaylanan servislerin kullanılmasının 
teşvik edilmesi (elektronik kimlik, De-Mail vb.) 

 Önleyici tedbirlerin ve Kamu/Özel sektör işbirliğinin 
koordinasyonu, bilgi ve tecrübe değişiminin artırılması 

 AB ve BM düzeyinde yürütülen çalışmalara katkı ve komşu 
ülkelere destek verilmesi  

 Sürekli olarak güvenilir ve sağlam BT sistem ve ürünlerinin 
kullanılmasının sağlanması 

 Tehdit ve uygun savunma ölçüt ve araçlarının sürekli olarak 
gözden geçirilmesi 
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Fransa 

 Kritik ulusal altyapıların siber savunmalarının 
güçlendirilmesi 

 Siber güvenlik alanında en son teknolojik gelişmelerin 
izlenmesi, araştırma yeteneklerinin geliştirilmesi, 

 Bilimsel araştırma faaliyetleri ile birlikte uzmanlık ve eğitim 
faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Kamu ağları içerisinde, akıllı kart teknolojisine (Fransız 
mükemmeliyet alanı) dayalı yeni bir kimlik doğrulama 
sisteminin oluşturulması 

 Daha güvenli bir kamu intranetine sahip olma 

 Kritik altyapı işletmecilerine ait bilişim sistemlerinin 
güvenliği konusunda, kamu-özel ortaklığı oluşturma 

 Kişi ve kurumların farkındalık ve motivasyonlarını artırma 
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İngiltere 

 

 Tehdit motivasyon ve kabiliyetlerini azaltarak 
siber altyapı ve hizmetlere yönelik tehditlerin 
azaltılması 

 Tehdit aktörleri hakkında bilgi toplaması 

 Bilgi, kabiliyet ve karar vermenin geliştirilmesi 

 Teknik ve insan kabiliyetlerinin geliştirilmesi 

 Kamu bilgi ve farkındalığının artırılması 

 Doktrin ve politika geliştirilmesi 
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Japonya 

 Olası büyük bir siber saldırıya karşı hazırlık ve 
karşı koyma planlarının yapılması 

 Siber saldırı bilgi toplama ve paylaşma 
sisteminin kurulması ve kullanılması 

 Bilgi güvenliği kampanyası yapılması 

 Kişisel bilginin korunmasının teşvik edilmesi 

 Uluslararası ittifakların güçlendirilmesi 

 Bilgi güvenliği alanında insan kaynaklarının 
geliştirilmesi 

 Bilgi güvenliğine ilişkin yasal altyapının 
düzenlenmesi 
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 Karşılaştırmalar 

 ABD: Somut uygulama adımlarına ağırlık 
vermektedir 

 İngiltere: Karşı koyma esaslıdır ve 
proaktif tutumlara öncelik vermektedir.     

 Fransa: Kamu BT altyapıları ve servislere 
ilişkin somut öneriler getirmektedir  

 Almanya ve Japonya: Yeni kurumsal 
yapılar ve yasal düzenlemelere vurgu 
yapmaktadır 
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Türkiye’deki Durum 

 Haklamalar hat safhada.. 

 Kısmen çalışmalar sürüyor.. 

 Farkındalık çalışmaları sürüyor.. 

 Siber Tatbikatlar yapılıyor.. 

FAKAT.. 

 Henüz resmiyet kazanmış Ulusal Siber Güvenlik  
Strateji Belgesi (USGSB) yok.. 

 Bu çalışmaya kadar Türkiye için yürütülmüş ve 
sonuçlanmış USGSB çalışması yok. 

 Ülkemizde her gün büyüyen siber uzay, artan 
tehditler, telafisi güçleşen güvenlik açıklıkları 
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ULUSAL SİBER GÜVENLİK 

STRATEJİ BELGESİ  

TÜRKİYE İÇİN HAZIRLIK SÜRECİ 
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USGSB Hazırlama Süreci 

 İlk taslak BGD üyelerince hazırlandı. 

 19 Haziran 2012’de çok sayıda kurum 
ve sektör temsilcisinin katılımıyla 
gerçekleştirilen Ulusal Siber Güvenlik 
Strateji Çalıştayında tartışmaya açıldı. 

 Çalıştay sonrası öneriler 
değerlendirilerek taslak metin 
hazırlandı. 

 UDH Bakanımıza sunuldu ve tüm 
kamuoyu ile paylaşıldı. 15 



Katkı Sağlayan Birimler 

 Özel Sektör:     19 

 Kamu:      12 

 Bakanlık:     7 

 Dernek ve Odalar:    7 

 Enstitü:      5 

 Basın Yayın:     2 

 Hizmet Sağlayıcı:    2 

 Müsteşarlık:     2 

 TSK:      2 

 Savunma Sanayi Şirketleri:  2 

Toplam      60 16 



ULUSAL SİBER GÜVENLİK 

STRATEJİ BELGESİ  

BELGE HAKKINDA:  

İlkeler, Kavramlar, Hedefler, Adımlar, 
Sonuç ve Değerlendirmeler 

 

17 



İlkeler 

 Temel hak ve hürriyetlerinin korunması, 

 Demokratik toplum düzeninin gereklerine uyulması, 

 Ölçülülük ilkesine uyulması, 

 Karar alma süreçlerine tüm paydaşların katılımının 
sağlanması, 

 Güvenlik ile kullanılabilirlik arasında denge 
kurulması, 

 Diğer ülke mevzuatlarının göz önünde 
bulundurulması ve olabildiğince uyumluluğun 
sağlanması, 

 Bütüncül bir yaklaşımla hukuki, teknik, idari, 
ekonomik, politik ve sosyal boyutların ele alınması 
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Kavramlar 

 Siber Uzay 

 

 

 Siber Saldırı 

 

 

 Siber Güvenlik 

 

 

 

 

 Kritik Altyapılar: 
 Bilgi ve iletişim  

 Enerji 

 Finans 

 Sağlık 

 Gıda  

 Su 

 Ulaşım  

 Savunma  

 Kamu güvenliği  

 Nükleer, biyolojik, 
kimyasal ve radyoaktif 
maddeler 
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Hedefler (1) 

 Ülke kritik altyapılarını tanımlamak ve dökümünü 
oluşturmak, 

 Siber güvenlik konusunda bireyleri eğitip 
bilinçlendirmek  

 Siber güvenlik kültürünün oluşturulması ve 
yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

 Siber güvenlik alanında milli teknolojilerin 
geliştirilmesini teşvik etmek ve kullanılmasını 
özendirmek, 

 Siber güvenlik ve savunma konularında yasal 
mevzuatı geliştirmek 

 Siber güvenlik uzmanları yetiştirmek 
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Hedefler (2) 

 Siber güvenlik politika ve stratejilerinin tesisi ve 
geliştirilmesi için Ulusal Siber Güvenlik Danışma 
Kurulu oluşturmak 

 Siber saldırılara karşı ulusal eşgüdümü sağlamakla 
görevli merkezler kurmak 

 Kritik işleve sahip mevcut altyapıları gözden 
geçirmek  

 Belgelendirme kuruluşlarınca onaylanmış güvenlik 
hizmeti ve sistemlerinin kullanılması teşvik etmek, 
özendirmek veya zorunlu kılmak 

 Uluslararası kurumlar ile yakın işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak ve arttırmaktır 
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Stratejinin Uygulanması 

 Siber Güvenlik Kültürünün Oluşturulması 

 Yasal Düzenlemeler  

 Kurumsal Yapılanma 

 Uluslararası İşbirliği  

 Eğitim  

 Kamu-Üniversite-Özel Sektör İşbirliği  

 Milli Teknoloji Geliştirme 

 Uzman Personel Sayısının Arttırılması  
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Somut Adımlar (1) 

 USGS Belgesinin Resmi Olarak Kısa Sürede 
Yayımlanması 

 Ulusal Siber Güvenlik Kurulunun 
Oluşturulması 

 Siber Güvenlik Farkındalığının Arttırılması 

 Siber Güvenlik Kültürünün Yaygınlaştırılması 

 Kişisel ve Kurumsal Bilginin Korunmasına 
Yönelik Daha Sıkı Tedbirlerin Alınması 

 Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi 

 Ulusal Siber Güvenlik ARGE Politikasının 
Oluşturulması 23 



Somut Adımlar (2) 

 Milli Teknolojilerin Geliştirilmesinin 
Özendirilmesi 

 Üniversitelerde Siber Güvenlik Alanında 
Bilimsel Çalışmaların Arttırılmasına 
Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi 

 Gerekli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi 
ve Mevcutların Geliştirilmesine Yönelik 
Çalışmaların Yapılması 

 Kurumsal Siber Güvenlik Yeteneklerinin 
Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların 
Yapılması 
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Somut Adımlar (3) 

 Kurumlar İçin Siber Güvenlik Sızma 
Testleri Yapan Bağımsız Merkezlerin 
Kurulması 

 Yasal Mevzuatın Düzenlemesi 
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Önerilen Kurumsal Yapılar 

 Ulusal Siber Güvenlik Kurulu 

 

 Türkiye Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Ekibi (TC-SOME) 

 

 Ulusal Siber Tehdit ve Korumasızlık 
İnceleme Laboratuvarı 

 

 Test Yataklarının Oluşturulması 
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Değerlendirmeler (1) 

Türkiye’de Temel Eksiklikler ve giderilmesi için 
stratejik yol haritası: 

 

 Ulusal siber güvenliğin sağlanması için öncelik 
yasal altyapının hazırlanması 

 Sorumlu kurumsal yapıların belirlenmesi, görev 
ve sorumluluklarının tarif edilmesi 

 Stratejiye uygun politika ve düzenlemelerin 
oluşturulması, sonrasında denetleme 
faaliyetlerinin yürütülmesi  
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Değerlendirmeler (2) 

 

 Ülke kapasite ve yeteneklerinin arttırılmasına 
yönelik çalışmalar yapılması  

 Her seviyede bilgilendirme ve bilinçlendirme 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi  

 Kritik altyapıların tanımlanması, güvenliğinin 
sağlanması  

 Bunların sağlanması için ulusal ve uluslararası 
boyutta işbirliği ve koordinasyonun sağlanması  

gerekmektedir.  
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TEŞEKKÜR 

 

SGSD Taslak Belgesinin 
hazırlanmasında emeği 

geçenlere BGD adına 
şükranlarımızı sunarım. 

www.bilgiguvenligi.org.tr  
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Ulusal SB Strateji Belgesinin kısa 
sürede yayımlanması dileğiyle… 

 

Teşekkür ederim! 

Sorularınız? 
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU 

Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

ss@gazi.edu.tr 

seref.sagiroglu@bilgiguvenligi.org.tr  
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