3rd INFORMATION SECURITY &
CRYPTOLOGY CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

3. ULUSLARARASI KATILIMLI
BÝLGÝ GÜVENLÝÐÝ VE
KRÝPTOLOJÝ KONFERANSI
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Ülkeler ve Stratejiler
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Özet-1980’lerde
bilgisayarlarn
birbirleriyle
iletiim
kurmasyla balayan siber mekan kavram muazzam bir gelime
kaydetmitir. nternet yakn zamana kadar bireyler ve i
çevreleri tarafndan önem verilen ancak ulusal güvenlik veçhesi
olmayan bir olgu olmakla birlikte, son zamanlarda milyarlarca
internet kullancs tarafndan oluturulan bu siber mekan
güvenlik açsndan etkin bir ekilde kontrol edilememektedir. Bu
nedenle siber-savunma, siber-güvenlik, siber-saldrlar gibi
kavramlar ulusal güvenlik bakmndan önem arzetmeye
balamtr. Bu çalmada önde gelen ülkelerin siber savunma
alannda yapt çalmalar ve siber saldrlara kar
uyguladklar stratejiler tantlmtr.
Anahtar kelimeler- Siber savunma, siber güvenlik, siber
saldr, strateji

I. GR
Siber biliim yaplarnn bankaclk, ulam, iletiim gibi
temel alanlardaki arl, bu yaplarn ve bu yaplarda
saklanan bilgilerin güvenlik boyutunu konunun ayrlmaz bir
parças hailne getirmitir. Küreselleme ve bilgi
teknolojilerinin yaylmasyla birlikte özellikle düük maliyetli
olmas, çok sayda insan üzerine etki edebilmesi gibi
nedenlerle siber saldrlarn ayn zamanda teröristlerce artan
bir ekilde tercih edildii görülmektedir. Uzmanlar sibergüvenlik konusunda "uluslararas ibirlii, ulusal bilinçlenme
ve bireysel bilinçlenmenin" elzem olduunu ifade
etmektedirler. NATO gibi uluslararas kurulular sibergüvenlie ilikin ulusal sorumluluklara büyük önem
vermektedir. Bu büyük tehiditlerin farknda olan gelimi
ülkeler ise ulusal anlamda yaptklar örgütlenmelerle siber
savunmaya yönelik yasal düzelemeler, strateji belgeleri ve
eylem planlar hazrlayarak olas bir siber saldr, siber sava
durumuna kar hazrlkl olmak için ulusal önlemler ve
uluslararas ibirlii temelinde önemli admlar atmlardr.
Bu çalmann ikinci bölümünde konuyla ilgili tanmlar
verilmi, üçüncü bölümünde gelimi ülkelerde siber savunma
balanmda yaplan çalmalar tantlm, dördüncü bölümünde
ise genel bir deerledirme sunulmutur.

MEHMET MERAL, Dileri Bakanl 06100 Balgat Ankara (e-mail:
mehmet.meral@mfa.gov.tr)

Bildiriler Kitabý
Proceedings

II. TANIMLAR: SBER MEKAN, SBER TERÖRZM,
SBER SAVUNMA
Siber mekan: Network sistemleri ve ilgili fiziksel alt
yapyla bilgi depolamak, deitirmek için kullanlan
elektronik ve elektromanetik ortamdr.
Siber terörizm: Bilgisayarlara ve içlerinde depolanan
bilgilere kar siyasi, sosyal veya ekonomik amaçlarla
giriilen kanunsuz saldrlar veya saldr tehditlerdir.
Siber savunma: Siber mekan siber saldrlara ve siber
terörizme kar korumak için uygulanan güvenilk
yöntemleridir.
III. DÜNYA ÜLKELER VE SBER SAVUNMA
STRATEJLER
A. NATO
NATO, 21. yüzylda dönüüm sürecinde güvenlie ilikin
hususlara büyük önem vermektedir. Enerji güvenlii ve
siber güvenlik gibi yeni küresel tehditlere kar NATO
üyeler balamnda savunma stratejileri gelitirmektedir.
2005 ylnda Estonya ve Rusya arasnda yaanan
gerginlikten sonra ise NATO Estonya’da Siber Savunma
Mükemmelliyet Merkezi kurmu, faaliyetlerini bu
organizasyon çerçevesinde yürütmektedir. 2007 ylnda
hazrlanmaya balayan Siber Savunma Siyasas ise taslak
halinde olup henüz üzerinde mutabakat salanmamtr.
B. ABD
ABD'nin siber savunma alanndaki faaliyetlerine ilikin
temel belgeyi ubat 2003 tarihli "The National Strategy to
Secure Cyberspace" oluturmaktadr. Federal Yönetim,
yerel makamlar ile özel sektörü içermesi nedeniyle ulusal
nitelikte ve geni kapsaml olan anlan belgede, kendi görev
alanlar itibaryla öncü rol üstlenecek devlet kurumlar da
belirtilmektedir. Bu çerçevede, örnein bankaclk sektörü
için Hazine Bakanl, elektrik ve gaz ebekeleri için de
Enerji Bakanl esas makam olarak gösterilmektedir.
Bahsekonu strateji belgesinin, "National Strategy for
Homeland Security" belgesinin uygulama boyutunu
oluturduu ve "National Strategy for the Physical
Protection of Critical Infrastructures and Key Assets"
belgesini tamamlayc nitelikte olduu belirtilmektedir.
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Gerek anlan belge gerek 17 Aralk 2003 tarihli ç
Güvenlie ilikin Bakanlk Direktifi uyarnca, ç Güvenlik
Bakanlna (Department of Homeland Security) siber
savunma konusuda önemli sorumluluklar verildii
anlalmaktadr.
C. ALMANYA
Almanya'nn elektronik ortamda gerçekletirilebilecek
saldrlara kar almakta olduu önlemler Federal çileri
Bakanl tarafndan hazrlanan "Enformasyon Altyap
Savunmas çin Ulusal Plan" balkl belgede tanmlanmtr.
Alman makamlar, elektronik saldrlarn balca hedefini
büyük irketler, bankalar veya kamu kurulular olarak
tanmlamlardr.
Ulusal
Plan'n
uygulanmasnn
koordinasyonu, "Enformasyon Güvenliinden Sorumlu
Federal Ofis" (BSI) tarafndan yürütülmektedir. Bu saldrlara
kar koyabilmek için Federal Hükümet, Ulusal Plan'da üç
stratejik hedef belirlemitir:
1.

Önleme: Bu balk altnda, enformasyon altyapsnn,
güncel ve güvenli teknoloji ürünlerinin kullanm ve
mevcut risklerlerin bilinciyle uygun ekilde korunmas
öngörülmektedir.
2. Hazrlkl olma: Meydana gelebilecek elektronik
saldrlara etkin ekilde kar koyabilmek için BSI
bünyesinde Enformasyon Teknolojisi Kriz Müdahale
Merkezi tesis edilmesi planlanmakta, bu merkezin
ulusal komuta, kontrol ve analiz merkezi görevlerini
üstlenmesi ve bu amaçla bir alglayc a kurulmas
hedeflenmektedir. Ayn ekilde, Federal Hükümet,
halkn ve özel sektörün mevcut riskler ve alnabilecek
önlemler
hakknda
bilinçlendirilmesini
hedeflemektedir.
3. Sürdürülebilirlik: Bu balk altnda, Almanya'nn
elektronik güvenlik alannda yeterliliinin artrlmas
amaçlanmaktadr.
Sözkonusu belgenin uygulanmasnda gerekli önlemlerin
Federal Hükümet tarafndan alnmas öngörülmektedir.
Bununla beraber, uygulamalarn sadece yetkili makamlar
tarafndan yerine getirilmesinin yeterli olmayaca gerçeiyle
özel kurulularla ibirlii hedeflenmektedir.
Bahsekonu
belgede, özel kullanclarn da mevcut risklerin bilincinde
olmalarnn ve gerekli bireysel önlemlerin alnmasnn
önemine dikkat çekilmekte, öte yandan ülkeleraras ibirliine
de vurgu yaplarak, Almanya'nn uluslararas standartlarn ve
normlarn tesis edilmesini savunduu kaydedilmektedir.
D. DANMARKA
Danimarka’da sanal alemden gerçekletirilen saldrlara
kar koymakla görevli tek bir otorite bulunmamakta, görev
ve yetki;
- Danimarka stihbarat ve Güvenlik Servisi (PET),
- Savunma Bakanl’na bal Danimarka Kriz Yönetim
Makam (DEMA),
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- Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanl’na bal
Danimarka Ulusal Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Kurumu (ITST) ve
- Bamsz idari otorite statüsünde bulunan ve teknoloji
ile ilgili konularda, parlamento ile kamu kurumlarn
bilgilendirmekle görevli Danimarka Teknoloji Kurulu
arasnda paylatrlm durumdadr.
Danimarka Teknoloji Kurulu himayesinde “IT- security
Beyond Borders” adyla kurulan bir çalma grubunca
2007’de snr aan bilgi teknolojileri güvenlii meselelerine
dair bir rapor yaymlanmtr. Raporda, bu alanda
uluslararas yardmlamann önemine ve somut admlar
atlmas gerektiine özel vurgu yapld anlalmaktadr.
Danimarka stihbarat Servisi konuya dair kamu kurum ve
kurulularna
rehberlik
ve
yardm
hizmetlerinde
bulunmakta, yine korunmasnda kamu yarar bulunan
bilgileri haiz kiilere de gerekli yardmlar yapmaktadr. Öte
yandan, son yllarda elektronik verilerin depolanmas ve
iletilmesindeki artn sonucu olarak PET bünyesinde bilgi
teknolojileri güvenlii ksm (IT security section) tesis
edilmitir. Bu balamda PET ulusal ve uluslararas
makamlarla (istihbarat makamlar dahil) ibirlii halinde
faaliyetler yürütmektedir.
E. FNLANDYA
Finlandiya'da elektronik ortamdaki saldrlara kar
savunma konusunda yetkili makam Fin letiim Düzenleme
Kurulu (Finnish Communications Regularity Authority)'dur.
Elektronik ortamdaki saldrlarla mücadele dahil olmak
üzere, bilgi güvenliinin salanmas için önlemler alnmas
ve bilgi güvenlik durumunun gelitirilmesinde yetkili ve
sorumlu en üst makam Hükümet'tir. Hükümet, Eylül 2003'te
Ulusal Bilgi Güvenlii Stratejisi hakknda karar kabul
etmitir. Sözkonusu stratejinin desteklenmesi ve kaydedilen
gelimelerin gözetimi, Ulusal Bilgi Güvenlii Danma
Kurulu (National Information Security Advisory Board)
tarafndan 2007 yl balarna kadar yerine getirilmitir.
Anlan Kurul'un 2004 ylnda Hükümet'e sunduu "Creating
a Safer Information Society" balkl raporunu sunmtur.
Bilgi güvenliinin salanmas için 2008 ylnda
Bakanlklararas bir çalma yaplarak yeni bir strateji
belgesi hazrlanmaktadr. Bu çalmay "Ubiquitous
Information Society Advisory Board" (Geni Bilgi Toplumu
Danma Kurulu) altnda kurulan yeni bir bilgi güvenlii
grubu yerine getirmektedir.
Olaan durumlarda, bilgi güvenliinin salanmas ve bu
konuda yaplacak düzenlemelere öncülük edilmesi,
Ulatrma ve letiim Bakanl, sözkonusu Bakanla bal
Fin letiim Düzenleme Kurulu ve Ekonomi ve stihdam
Bakanl
tarafndan
gerçekletirilmektedir.
Kamu
sektöründe bilgi güvenliinin gelitirilmesi ise, temel olarak
Maliye
Bakanl
ile
çileri
Bakanl'nn
sorumluluundadr. Ulatrma ve letiim Bakanl, iletiim
hizmetlerinde bilgi güvenliiyle ilgili mevzuat ve strateji
gelitirmeden sorumludur. Anlan Bakanlk, bu çerçevede,
Fin halkna, i dünyas ve kamu sektörüne bilgi toplumunda
sunulan tüm hizmetlerin kullanlabilirlii ve güvenliini,
ayrca özel bilgilerin korunmasn salamakla yükümlüdür.
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CERT-FI, Fin letiim Düzenleme Kurulu'nun bilgi güvenlii
ihlalleri ve bu ihlallerin önlenmesi konularnda yetkili
birimidir.
F. FRANSA
Fransa'da elektronik ortamda gerçekletirilebilecek suç ve
saldrlarla
mücadeleden
sorumlu
tek
bir
birim
bulunmamakta; suçun niteliine göre farkl birimlere
sorumluluk verilmektedir. Bunlar arasnda en önemlileri
- Babakanla bal Milli Savunma Genel Sekreterlii
- çileri Bakanl'nn Adli Polis birimine bal olarak
faaliyet gösteren "Biliim Teknolojileri ile lgili Suçlarla
Mücadele Dairesi" - Office Central de Lutte contre la
Criminalité liée aux Technologies de l'Information de la
Communication (OCLCTIC) dir.
Yukarda kaytl iki kurumun dnda, Ekonomi, Maliye ve
Çalma Bakanl'na bal Telekom idaresi, Adalet Bakanl
ve Jandarma Kuvvetlerinin de siber suçlarla mücadelede
görevleri bulunmaktadr. Siber suçlar, Ceza Kanunu'nun
(Code Pénal) 226. ve 323. maddeleri çerçevesinde
cezalandrlmaktadr.
Posta ve Elektronik Haberleme
Kanunu (Code des Postes et des Communications
Electroniques) ise, siber haberleme alanna baz
düzenlemeler getirmektedir.
G. GÜNEY KORE
nternet kullanmnn son derece yaygn olduu Güney
Kore'de elektronik ortamdaki saldrlara kar savunma, farkl
yönleriyle farkl kurulular ilgilendirmektedir. Toplantlarn
Cumhurbakan
bakanlnda
gerçekletiren
ve
Cumhurbakanna iç ve d politika ile askeri konularn ulusal
güvenlik boyutu hakknda bilgi vermekten sorumlu olan
"Ulusal Güvenlik Konseyi"nin sekreteryas, ulusal kriz uyar
sisteminin ileyii ve gelitirilmesi, ulusal kriz durumlarna
ilikin bilgilerin toplanmas, özetlenmesi ve datlmas ile
siber tehdit uyars yaynlanmasndan da sorumludur. "Ulusal
Güvenlik Konseyi" bünyesinde yer alan "Ulusal Siber
Güvenlik Strateji Konseyi" (National Cyber Security Strategic
Council) ise ulusal siber güvenlik sisteminin kurulmas ve
gelitirilmesi, siber güvenlik politikalar ve çeitli kurulular
arasnda egüdümün salanmas ve Cumhurbakannn siber
güvenlie yönelik kararlarnn uygulanmasndan sorumludur.
Güney Kore Ulusal stihbarat Servisinin bakan ayn
zamanda bu Konseyin de bakandr.
"Ulusal Siber Güvenlik Strateji Konseyi"nin altnda,
"Ulusal Siber Güvenlik Konseyi" (National Cyber Security
Council) yer almaktadr. Siber güvenliin salanmas ve
"Ulusal Siber Güvenlik Strateji Konseyi" tarafndan alnan
kararlarn uygulanmas "Ulusal Siber Güvenlik Konseyi"nin
görev alanna girmektedir. Konseyin bakanln, Güney
Kore Ulusal stihbarat Servisinin bakan yardmcs
yapmaktadr. Konsey, "Ulusal Güvenlik Konseyi Kriz
Yönetim Merkezi" (NSC Crisis Management Center)
Müdürü, "Ulusal Siber Güvenlik Merkezi" (National Cyber
Security Center) Müdürü, Savunma Bakanl Enformasyon
Dairesi Genel Müdürü ile Enformasyon ve Haberleme
Bakanl Enformasyon Planlama Yetkilisinden olumaktadr.
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Elektronik ortamdaki saldrlara kar savunma
politikalarnn hayata geçirilmesinden özel sektörü
ilgilendiren konularda Enformasyon ve Haberleme
Bakanl bünyesindeki "Kore Enformasyon Güvenlik
Ajans"na (Korea Information Security Agency) bal "Kore
Internet Güvenlik Merkezi" (Korea Internet Security
Center); ülke savunmasn ilgilendiren konularda Savunma
Bakanlna bal "Enformasyon Sava Müdahale
Merkezi"(Information Warfare Response Center), ulusal
güvenlii ve kamu sektörünü ilgilendiren konularda ise
Ulusal stihbarat Servisine bal "Ulusal Siber Güvenlik
Merkezi" (National Cyber Security Center) sorumludur.
Ayrca, Güney Kore ulusal polis tekilat bünyesinde de
"Siber Terör Müdahale Merkezi" (Cyber Terror Response
Center) bulunmaktadr.
H. NGLTERE
ngiltere'deki
uygulamada,
elektronik
ortamdaki
saldrlara kar savunma konusu "bilgi güvenlii"
(information assurance) kapsamnda ele alnmaktadr. Bilgi
güvenlii konusundaki çalmalar, teknolojik gelimelere
paralel olarak ngiltere'de 1999 ylndan sonra arlk
kazanmtr. Kamu ve özel sektörün bu kapsamdaki
ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla üçlü bir yap tesis
edilmitir.
Babakanlk ofisine (cabinet office) bal olarak görev
yapan "Central Sponsor for Information Assurance", "cyber
defense" konusunda politika, strateji ve siyasa gelitirme
çalmalarn
yürütmektedir.
Hazrlanan
sözkonusu
politikalarn uygulamasndan ise "Center for Protection of
National Infrastructure" (CPNI) ve "The CommunicationsElectronics Security Group" (CESG) sorumludur.
CPNI özel sektör ve i çevrelerinin, CESG ise kamu
kurulularnn bu alandaki ihtiyaçlarnn karlanmasnda rol
almakta, elektronik altyap ve bilgi alarna yönelik olarak
gerçekletirilebilecek saldrlar konusunda ilgili kurumlara
tavsiyelerde bulunmaktadr. Bu iki kurulu, hükümetin bilgi
güvenlii genel stratejisinin uygulanmasnn genel
gözetimini gerçekletirmekte ve bilgisayar alarna ve
elektronik ortamdaki ilemlere kar olabilecek saldrlar
konusunda erken uyar ilevi görmektedir. Elektronik
ortamdaki bilgi, belge ve ilemlerin güvenliinin salanmas
amacyla IT çözümleri gelitirilmesinin, temelde her bir
kamu veya özel sektör kuruluunun kendi sorumluluunda
olduu kabul edilmektedir. Bu alanda önleyici ilev gören
yazlm ve donanmlarn serbest piyasa koullarnda bu
kurulular tarafndan temin edilmesi beklenmektedir.
Bu alandaki çalmalarn koordine edilebilmesi amacyla
"Chief Information Officer's Council" (CIOC) kurulmu
olup, ayda bir düzenli olarak toplanan sözkonusu Konsey'e
CPNI ve CESG'e ilaveten silahl kuvvetler ve istihbarat
servisinin ilgili birimleri katlmaktadr. Buna ilaveten, daha
kapsaml
egüdüm
ihtiyacnn
karlanmas
için
"Information Assurance Policy and Programme Board"
(IAPPB) ihdas edilmitir. Kamu ve özel sektörle ilgili bilgi
güvenlii politikas uygulamalarnn ele alnd sözkonusu
Kurul, üç ayda bir toplanmakta ve toplantlara CIOC'a
ilaveten Savunma Bakanl, Dileri Bakanl ve ,
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Giriim ve Reform Düzenlemeleri Bakanl'ndan yetkililer
itirak etmektedir.
Bilgi güvenlii konusunda ngiltere'de üç temel belge
yürürlüktedir. Bunlardan "Transformational Government
Agenda", çeitli kamu kurulularnda görevli üst düzey IT
uzmanlarndan oluan "Chief Information Officers' Council"
ve teknolojik dönüüm faaliyetlerinden kamu sektörünün
azami ölçüde yararlanmasn salamakla yükümlü devlet
görevlilerinden müteekkil "Service Transformation Board"
tarafndan 2005 ylnda dönemin Babakan Tony Blair'in
talimat üzerine hazrlanmtr. Sözkonusu belge dorudan
bilgi güvenliiyle balantl olmayp, ngiliz vatandalarnn
devlet kurumlaryla gerçekletirecei ilemlerde teknolojik
imkanlardan azami ölçüde yararlanlmasn hedeflemekte ve
bu amaçla gerçekletirilecek çalmalarn esaslarn
belirlemektedir. Bu çerçevede, bilgi güvenlii konusuna da
deinilmektedir.
Bu alandaki çalmalara k tutmak üzere ilk defa 2003
ylnda hazrlanan rehber belge ise "Ulusal Bilgi Güvenlii
Stratejisi"dir. Geçtiimiz yl tekonolojik gelimeler ve bu
kapsamdaki yeni ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenen örnei
ekli belgeyle, hükümet ve kamuoyunun çkarlarn yaknda
ilgilendiren elektronik ortamda bilgi güvenliinin salanmas
konusuna ilikin genel ilkeler ve bu alanda ngiltere'de
uygulamaya konulacak kurumsal yap tespit olunmaktadr.
"Information Assurance Governance Framework" balkl
belgede ise, bilgi güvenliinin salanmasna riayet edilecek
ulusal standartlar ve bu sorumluluun ilgili kurumlar
bünyesinde nasl paylatrlaca ortaya konulmaktadr. Buna
göre, ngiltere'de bilgi güvenlii alanndaki sorumluluk
dalm u ekildedir.
Kabine Sekreteri (Bakan düzeyinde) Edward Miliband:
Babakana kar sorumludur. Bakanlk Müstear (Permanent
Secretary): Kabine Sekreterine kar sorumludur.
Kdemli Bilgi Riski Yetkilisi (Senior Information Risk
Owner): Her bir kamu kuruluunda yürütülen bilgi güvenlii
çalmalarndan sorumlu üst düzey yetkilidir. Bakanlk
Müstearna kar sorumludur.
Bakanlk Güvenlik Yetkilisi (Departmental Security
Officer): Kamu kurulular bünyesinde bilgi güvenlii
politikas ve rehber ilkelerinin uygulanmasn gözetmek,
meydana gelebilecek saldrlar rapor etmek ve aratrmakla
yükümlüdür. Kdemli Bilgi Riski Yetkilisine kar
sorumludur.
IT Güvenlik Yetkilisi (IT Security Officer): Bakanlk
Güvenlik Yetkilisine yardmc olmak üzere atanabilir.
I. SVÇRE
sviçre'de elektronik ortamdaki tehdit unsurlarna kar
kontrol ve mücadele, türlerine göre farkl kurumlarca
yürütülmektedir. Devlet kurumlar, kamu kurulular ve ulusal
güvenlii alakadar eden biliim ataklar ile mücadele
hususunda görevli olan birim Federal Analiz ve Önleme
Dairesi'dir ve bu kurulu (DAP) sivil ve askeri istihbarat
kapasitelerinden yararlanmaktadr. Federal nternet Suçlar ile
Mücadele Koordinasyon Dairesi (CYCO) koordinasyonunda
faaliyet gösteren Federal Polis Tekilat, elektronik ortamdaki
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bireysel ve örgütsel tehdit unsurlarnn aratrmas, takibi ve
ele geçirilmesi çalmalarn yürütmektedir.
 dünyas ile münferit internet kullanclarnn elektronik
ortamdaki saldrlara kar korunmas, bilgilendirilmesi,
olas saldrlarn alglanp kar önlemlerin alnmas ile yasal
ve idari düzenlemelerin yaplmas hususlarnda Bilgi
Güvenlii Analiz ve Bildirim Servisi (MELANI) sürekli
aratrmalar yapmakta, gelen ihbarlar ilgili birimlere
yönlendirmekte ve ylda iki kez, ülke içi ve uluslararas
internet güvenlii durum raporu düzenleyerek kamuoyunun
bilgisine sunmaktadr.
sviçre Hükümeti 1 Ekim 2004 tarihinden beri MELAN
servisini sviçre’nin özellikle iletiim ve veri toplama
hususundaki
hassas
kurumlarn korumak ile
görevlendirmi ve
önlemler hususunda Zürih ETH
üniversitesi ile müterek çallmasn salamtr.
Uluslararas elektronik ortam saldrlar tehditi ile
mücadele konseptinde uluslararas ibirliine ve özellikle
ek deiiklik protokolünün yürürlüe girmesinin ardndan
bu hususta etkinlik kazanan EUROPOL tekilat ile
egüdüm içinde çallmasna önem verilmektedir.
Elektronik ortamdaki saldrlara kar icra edilen
faaliyetlerin konsept ve stratejisini saptayan üs kurulun ad
Federal Enformasyon Stratejisi Kurumu ISB’ dir.
nternet sayfalarndaki güvenlik boluklar, iletim
sistemlerindeki zayf noktalarn tehlike arz etmemesi için
hazrlanan güvenlik yamalar bir liste halinde Bilgi
Güvenlii Analiz ve Bildirim Servisi (MELANI) web
sitesinde yaynlanmakta, söz konusu yamalar buradan
indirilerek bilgisayarlar daha güvenli hale getirilmektedir.
Ayn ekilde internette yaynlanan ve üpheli görülen web
siteleri bu kuruma ihbar edildiinde sayfa aratrlmakta ve
sonucu halka duyurulmaktadr.
. TALYA
talya’da Telekomünikasyon ve Bilgi lem sistemlerini
kapsayan konular Telekomünikasyon Bakanl ile
Yenilikler ve Teknoloji Bakanlnn yetki alanlarna
girmektedir. Bu cihetle, telekomünikasyon ve bilgi ilem
sistemleriyle ilgili ulusal kanunlar ve AB mevzuat
çerçevesinde
Yenilikler
ve
Teknoloji
Bakanl,
Telekomünikasyon Bakanlnn mutabakatyla, 16 Ocak
2002 tarihinde bir kararname yaymlayarak Kamu
Sektörünün elektronik ortamlarda savunulmas için Ulusal
Güvenlik Komitesi kurulmasna karar vermitir.
Sözkonusu iki Bakanlk 24 Temmuz 2002'de imzalanan
müterek bir kararname ile bahsekonu Ulusal Güvenlik
Komitesi araclyla uluslararas güvenlik standartlarna
uyum ve risklere kar konulmas gibi gereksinimleri
yantlayacak bilgi ilem ve telekomünikasyon güvenlik
planlar oluturulmasnda müterek programlar izlenmesi
konusunda da mutabk kalmlardr. Yenilikler ve Teknoloji
Bakanl ile ilintili sözkonusu komite be kiiden
olumaktadr.
Bakan ve bir üye Telekomünikasyon
Bakanl, dier üç üye ise Yenilikler ve Teknoloji
Bakanlnca atanmaktadr.
Komitenin belli bal görevleri arasnda bilgi ilem
güvenlik sistemlerinin uluslararas standartlara uymas için
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proje ve öneriler hazrlamak, kamu kurumlarnda güvenlik
sistemlerinin oluturulmas için programlar oluturmak,
yaplan çalmalar deerlendirmek ve gerektii hallerde
uyarlarda bulunmak, kamu personelinin güvenlik konusunda
eitimi için programlar hazrlamak gibi hususlar yer
almaktadr. Komite her dört ayda bir yapt çalmalara ve
elde edilen somut neticelere ait bir rapor hazrlar ve bunlar
Telekomünikasyon Bakanlna ve Yenilikler ve Teknoloji
Bakanlna göndermektedir.
Sözkonusu kararname kapsamnda tüm kamu kurulular
kendi bünyelerinde bilgi ilem güvenlii için bir birim
oluturmakla yükümlü klnmlardr.
Komite ayrca,
"Computer Emergency Response Team" adl bir birim
oluturmutur. Sözkonusu birim içerisinde bilgi ilem hatalar
ve elektronik saldrlar konusunda kamu idarelerine destek
vermek için özel bir birim bulunmaktadr (GovCERT).
GovCERT „Computer Emergency Readiness“ görevi
yapmakta ve her bir Kamu idaresi bünyesinde kurulan yerel
birimlere destek vermektedir. Yerel Birimler, risk yaratan
durumlarn
çözülmesi
ve
savunma
yazlmlarnn
güncelletirilmesi konularnda GOVCERT ile temas
etmektedirler.
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irketler için belirlenen yasal engellemeler ve idari
gerekliliklere
ilikin
uygulama
hariç
devlet
kurumlarnnkiler
dnda kalan sistemler için yasal
düzenleme mevcut deildir.
K. TÜRKYE
Ülkemizde ise konuyla ilgili dorudan bir çalma
bulunmakla birlikte konunun bir düzene balanmasna
yönelik genel nitelikli kurumsal ve mevzuat anlamnda bir
dizi çalmalar yaplmtr. 15 Ocak 2004 tarihli ve 5070
sayl Elektronik mza Kanunu, 4 Mays 2007 tarihli ve
5651 sayl "nternet Ortamnda Yaplan Yaynlarn
Düzenlenmesi ve Bu Yaynlar Yoluyla lenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi hakkndaki kanun konuyla ilgili
düzenlemelerdir. 5651 sayl kanun internet ortamnda
ilenen suçlar sekiz ayr kategoride deerlendirmekte, bilgi
güvenlii, siber terörizm gibi suçlara yer vermemektedir. Edönüüm Türkiye Bilgi Toplumu Strateji Belgesinin Eylem
Plannda ise 88 numaral eylem Ulusal Bilgi sistemleri
Güvenlik Program olarak belirlenmi ve 2008 Aralk ayna
kadar
tamamlanmas
amacyla
TÜBTAK-UEKAE
görevlendirilmitir.

J. SPANYA
spanya’nn siber savunma politikasn CCN-STIC 001
“Bilgi Teknolojisi Güvenlii ve Kamu daresinde Gizli Ulusal
Bilgiler çeren Yazmalar” belgesi kamu idari sistemlerinde
kullanlan gizli bilgilerin doru bir biçimde korunmasna
ilikin temel ilkeleri ve asgari gereklilikleri belirleyerek bu
konudaki çerçeveyi oluturur. . Kamu daresinde kullanlan
sistemler için yasal çerçeve ksmen oluturulmu olup,
uygulama kanallar ve kurallar belirlenmitir. Bilgisayar
sistemlerinde asgari güvenlik kurallarnn belirlenmi olduu
yetki kullanlan uygulamalarda bilgi güvenlii, kullanm ve
saklanmas konusunda genel kriterler geçerlidir. Bu konuda
uyulmas gereken bir zorunluluk ya da denetim mekanizmas
bulunmamaktadr. 11 say ve 22 Haziran 2007 tarihli
vatandalarn Kamu Hizmetlerine elektronik ortamda
eriimine ilikin yasa uyarnca Kamu daresinde kullanlan
sistemlerinde kullanlacak temel ilkeler ve asgari gereklilikleri
oluturmay amaçlayan Ulusal Güvenlik emas gelitirilme
aamasndadr. Stratejik önem arz eden altyap irketlerinin
sistemleri için bir düzenleme halihazrda bulunmamaktadr.
Bununla beraber 2007 ylnda çileri Bakanl, Güvenlik
Devlet Sekreterliine bal Stratejik Önem Tayan
Altyaplar Koruma Ulusal Merkezi (CNPIC) stratejik açdan
ulusal önem tayan altyaplarn güvenliinin salanmas
konularn koordine eden bir organ olarak kurulmutur. Bu
merkezin görev alanna giren sektörlerden biri de Biliim
Teknolojileri sektörüdür. CCN, tüm devlet kurumlar
(merkezi, özerk, yerel) ile ibirlii yapmak ve onlara yardmc
olmakla görevli ulusal uyar merkezi konumundaki CCNCERT araclyla doabilecek güvenlik sorunlarna hzl ve
etkili bir biçimde çözüm bulmay ve günümüz artlar içinde
doan yeni tehditlerle etkin ekilde mücadele etmeyi
hedeflemektedir.
Siber savunma politikas, halihazrda
sadece devlet kurumlarnn sistemlerini kapsamaktadr.
Sanayi Bakanl tarafndan Telekomünikasyon hizmeti veren
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IV. STRATEJLERN VE ÜLKELERN
DEERLENDRLMES
Bu çalma kapsamnda, ABD, Almanya, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Güney Kore, ngiltere, spanya, sviçre
ve talya’daki siber saldrlara kar savunmaya yönelik
ulusal anlamda yaplan hazrlklar, kurumsal düzenlemeler,
hazrlanan yasal mevzuatlar açklanmtr. Ülkelerdeki
çalmalar genel olarak incelendiinde;
x
x

x

x
x
x

Siber savunma konusunda ülkelerin tamamnn
duyarl ve tehlikenin farknda olduu,
Konu ile ilgili yasal düzenleme yoluna giden
ülkelerin çounlukta olduu, bazlarnda ise
düzenleme olmasna ramen yasal zorunluluk
getirilmedii,
Ulusal anlamda siber savunma sorumluluunun
bazlarnda bamsz bir organa verilmesine ramen
bazlarnda Bakanlklar düzeyinde çok sayda
kurumun sorumluluuna datld,
Ülkelerin tamamnda hazrlk olmasna ramen olas
bir saldr durumunda atlmas gereken adm
konusunun açkla kavuturulamad,
Herbir ülkenin tamamen farkl yöntem ve stratejilerle
konuya yaklam sergileyebildikleri,
Ülkemiz gelimi ülkelere göre yaplan düzenlemeler
ve kurumsallamalar balamnda geri kald,
gereksinimlerin karlanmasna yönelik admlarn
hzlandrlmasnda yarar olaca
deerlendirilmektedir.
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E-Dönüümde Türkiye Nerede? Y. Turan Çetiner, Uluslararas
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