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Özet: Güvende olmanın ilk şartı haberdar olmak tezinden yola çıkılarak, edinilen bilgiler 

doğrultusunda tepki verebilme gücü devletlerin hayatta kalması için önemli hale geldi. 

İstihbarat bu noktada haber alma mekanizmasının merkezine yerleşmiştir. Değişen ve gelişen 

dünya düzeninde istihbaratın çeşitlenerek önem kazanması, güvenlik kavramını da 

desteklemiştir. Siber istihbarat da bu noktada yeni dünya düzeninin belirleyici bir argümanıdır. 

İlk bölümde istihbarat kavramı açıklanarak, ulusal güvenlik tanımı üzerinde durulmuştur. 

İkinci bölümde ise siber istihbaratın rolü ve önemine değinilerek, ulusal güvenlik politikaları 

üzerine etkisi değerlendirilmiştir.   

 
Anahtar Sözcükler: İstihbarat, Kamu Güvenliği, Siber İstihbarat, Siber Güvenlik, Kamu 

Güvenlik Politikaları, Siber Savaş, Bilgi Güvenliği 

 
Abstract: The first condition of being safe comes from the thesis of awareness and with the 

obtained information, the power of reacting has become important for the survival of the state. 

At this point, Intelligence is settled at the center of news-retrieval mechanism. In the changing 

and developing world order, the diversity of intelligence gained importance and also supported 

the security concept. Cyber intelligence is also a decisive argument for the new world order at 

this point. The concept of intelligence is explained in the first part and definition of national 

security is made the focus of attention. In the second part, the role and importance of Cyber 

intelligence is mentioned and it’s impact on national security policies is evaluated.   

 

 



1. Giriş 

Tüm dünyada internet kullanıcısının 

artmasına bağlı olarak, ağa bağlanabilme 

kabiliyeti olan cihaz sayının da artmasının 

buna eklenmesi ile “siber uzay” adını 

verdiğimiz kavramın önemi artmıştır. Kontrol 

etme ve güvenliğini sağlama güdüsü ile 

hareket eden insanoğlu bunu bu kavram ile 

tam olarak başaramadığının farkına varmıştır. 

İnternet ortamındaki bilgilerin güvenliğinin 

sağlanmasında yaşanan sorunlar “siber 

güvenlik” gibi bir çalışma alanının doğmasına 

sebep olmuştur. 

Günümüz insanoğlu için zaman ve 

bilgi en önemli argümanlardandır. Gelişen 

teknoloji bilginin ömrünü kısaltmış, artık 

insanoğlu kısa zaman içinde doğru bilgiye 

erişme hedefini doğurmuştur. Bilgiye ulaşma 

adına en sık kullanılan siber uzay kişisel ve 

ulusal güvenliği ilgilendiren bilgilere 

erişmede en önemli kaynak olmuştur. Kamu 

güvenliğinin ilgilendiren bilgilerin 

güvenliğinin sağlanarak ulusal güvenliği 

sağlayan kurumlar arasında paylaştırılmasına 

kadar kullanılan alt yapı sistemleri kritik rol 

oynamaktadır. 

Siber alanların genişlemesine paralel 

olarak, iletişimin hızlı bir şekilde 

yapılmasıyla askeri, politik ve ekonomik 

alanlarda kullanılan siber uzayların sahası da 

genişlemiştir. Kamu güvenliğinin temelini 

oluşturan istihbarat faaliyetlerinin siber 

alanda yapılması ülkelerin savunma 

stratejilerinin bir parçası haline gelmiştir. Bu 

durum beraberinde birçok riski de ortaya 

çıkarmaktadır. Değerli bilgiye ulaşmada bir 

adım önde olan ülkeler yenidünya düzeni 

kurma adına yaptıkları hamlelerde avantaj 

sağlanmaktadır. Siber İstihbarat bu yüzden 

çok daha önemlidir. Çünkü her an sahada yer 

almayan siber istihbarat ekiplerinin sanal 

ortamda kendilerini daha güvende 

hissetmelerinin sonucu olarak yeni 

stratejilerin ortaya konulmasına zemin 

hazırlamaktadır.  

Siber ortamda istihbarat çalışmaları için 

çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 

1. Sosyal Mühendislik 

2. Sosyal Medya 

3. Arama Motorları 

4. Casus Yazılımlar 

5. Yemleme 

6. İletişimin Dinlenmesi 

7. Ücretsiz Web Hizmeti Sunma 

8. Diğer Yöntemler 

Teknolojinin gelişmesi ile alt yapı 

çalışmaları artmış buna bağlı olarak da 

“güvenlik” kavramı önem kazanmıştır. 

1970’li yıllarda kurulan ARPANET ile 

internetin alt yapısının temeli atılmış, askeri, 

savunma, saldırı ve istihbarat gibi etkenlerle 

bu süreç yönetilmiştir. Günümüz sosyal 

medya kullanıcı sayısının giderek artması 

istihbarat faaliyetlerinin bu alana kaymasına 

neden olmuştur.  

 

2. İstihbarat Kavramı 

 

İnsanoğlunun doğasında var olan merak 

duygusu, toplumsallaşmanın da etkisiyle 

farklı boyutlarda kendini göstermektedir. 

Özellikle toplumsal ilişkiler neticesinde 

ortaya çıkan bilgi akışının öznesinde sürekli 

bireylerin meraklarını giderme istekleri ön 

plana çıkmaktadır. Bilgiye hızlı ve doğru 

şekilde ulaşmak, günümüz toplumunun en 

temel amacı haline gelmiştir. Bu noktada 

İstihbarat kavramının insanları tedirgin ve 

huzursuz eden yönü, toplumun bu kavrama 

yaklaşımını olumsuz etkilemektedir. Çünkü 

istihbarat denildiğinde genelde ülke 

güvenliğini ilgilendiren konular akla 

gelmektedir. Devletin güvenliği ve 

sürekliliğini sağlamak için edinilen bilgilerin 

bir organizasyon içinde değerlendirilip, 

değerli veri haline getirilmesi işi, ilk bakışta 

insanları ürkütmektedir. Fakat bireylerin rahat 

ve huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürmeleri 

için bu kavramın ne kadar önemli olduğunun 

da farkında olması gerekir. Köken olarak 

baktığımızda istihbarat kelimesi Arapça 

“istihbar”, “haber”, ve “bilgi alma” 

kelimelerinin çoğul halidir. İngilizce de ise 

“intelligence” kelimesi “akıl”, “zekâ”, “bilgi 

ve istihbarat” anlamına gelmektedir. Buradaki 

anlam noktasında bilginin toplanmasından 

ziyade toplanan bilgilerin değerlendirilmesi 

üzerinde durulmaktadır. Türkçede anlam 

olarak daha çok bilgi derlenmesi üzerinde 

durulurken; yabancı kaynakların bilginin 

değerlendirilmesi üzerine anlam yüklenmiştir. 



[1] Buradaki yaklaşım farklılığını göz ardı 

etmemek gerekir. Çünkü istihbarat 

kavramının başarılı bir şekilde içinin 

doldurulması için akıl ve bilimsel 

yaklaşımların bir toplum mühendisliği 

çerçevesinde değerlendirilmesine dikkat 

edilmelidir. Bilgi toplumunun en büyük 

hedefi bilgiye hızlı ve doğru bir şekilde 

ulaşmaktır. Ulusal güvenlik çerçevesinde 

değerlendirildiğinde ise devletlerin istihbarat 

noktasında bilgiye ulaşma şekillerinde 

farklılıklar olduğunu görüyoruz.  

Özdağ’a göre İstihbarat, “Ulaşılabilen 

bütün açık, yarı açık ve gizli kaynaklardan 

her türlü aracın kullanılması sonucunda elde 

edilen her türlü veri, malumat ve bilginin 

ulusal genel veya ulusal özel plandaki 

politikaların gerçekleştirilmesi ve ulusal 

politikalara zarar verilmesinin engellenmesi 

amacı ile toplandıktan sonra önemine ve 

doğruluğuna göre sınıflandırılması, 

karşılaştırılması, analiz edilerek 

değerlendirilmesi süreci sonucunda ulaşılan 

bilgidir.” [2] 

 
3. İstihbaratın Temel İlkeleri 

Belirli bir disiplin içinde yürütülen 

faaliyetler neticesinde toplanan bilgilerin 

değerli kılınması gerekir. Bilgi çoğu zaman 

ham haliyle bir şey ifade etmez. Yüzyıllardır 

istihbaratın öznesinde insan bulunur. 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak bilgi 

toplama yöntemlerinin gelişmesi ve 

alternatifler yaratılmasına rağmen, istihbarat 

belirli bir ilkeler çerçevesinde yürütülmelidir. 

Bu ilkeler: 

Kesinlik İlkesi, elde edilen istihbaratın 

kesinlik arz etmesi gerekir. Olasılıklar 

çerçevesinde ortaya koyulacak politikaların 

öncelikleri belirtilmelidir. “Belki”,” 

varsayalım ki” gibi muğlak ifadeler 

devletlerin güvenliklerini sağlama alanında 

kararsız kılar. Bu durum istihbarata 

neticesindeki hareket mekanizmasını 

etkisizleştirebilir. Hazırlanan raporlarda elde 

edilen bilgilerin gerçekleşme olasılıkları 

mutlaka belirtilmelidir.   

Doğruluk İlkesi, doğru olduğu teyit 

edilemeyen, bunun sonucu olarak önlem 

almada geç kalınan istihbarata çalışmalarında 

başarısızlık kaçınılmazdır. Bu sebeple hareket 

noktası elde edilen bilginin doğru olması 

gerekliliğinin unutulmamasıdır. Amerikan 

Askeri İstihbarat kurslarında kurs hocalarının 

kullandığı “National Intelligence Course 

(NIC) Textbook, Joint Military Intelligence 

Training Center 1999”, “Yanlış istihbarat, 

istihbaratın hiç olmamasından daha kötüdür.” 

bilgisi ile başlar. [3] 

Hızlı İstihbarat İlkesi, elde edilen 

istihbaratın süratli bir şekilde ilgili birimlere 

ulaştırılmasını zorunlu kılar. Hızlı veri akışı, 

hareket mekanizmasının başında olan 

sorumlu birimin, uygun politika üretmesine 

yetecek kadar zaman kalması şekilde 

olmalıdır. İstihbaratın hızlı iletilmesi verilen 

kararların her zaman doğru olacağı garantisini 

vermez. O yüzden karar mekanizmasını 

yönetenlerin durumun analizini doğru 

yapması gerekir. [4] 

Siber İstihbarat Yöntemleri 

İstihbarat kavramının devletlerin 

varlığını sürdürülebilmesi noktasındaki 

önemi, farklı yöntemlerle bu eylemi 

gerçekleştirilmesini de beraberinde 

getirmektedir. Özellikle devletlerin 

kullanmakta olduğu farklı yöntemler açık ve 

gizli bilgi toplama tarzlarını da ortaya 

koymaktadır. Devletler uluslararası arenada 

hareket kabiliyetlerini arttırarak, saha 

hakimiyetlerini arttırmak için istihbarat 

kaynaklarını hızlı ve doğru bir şekilde 

kullanmak isterler. İstihbarat toplama ve 

toplanan bu verilerin analizini yapma 

yeteneğine sahip bir birimin, ortaya 

çıkabilecek problemleri çözmedeki 

başarısının yüksek olması beklenir. İstihbarat 

yöntemlerini en iyi şekilde kullanıp, bu 

kaynakları verimli şekilde yönlendirme 

başarılı bir harekâtı ortaya çıkarır. İstihbarat 

kaynakları daha çok mevcut durum 

analizlerini titizlikle yaparak, olayları fark 

eden, anlayan, kayıt eden ve bilgiyi 

paylaşmak için kullanılan sistem ve 

araçlardır. İstihbarat kaynağı olarak başlıca 

sekiz kaynak vardır. İnsan İstihbaratı 

(HUMINT), Sinyal İstihbaratı (SIGINT), 

Görüntü İstihbaratı (IMINT), ölçü ve sinyal 

istihbaratı (MASINT), açık kaynak istihbarat 

(OSINT), teknik istihbarat (TECHINT), 

istihbarata karşı koyma (CI) ve kasti olmayan 



yayın istihbaratı (RANT). [5]  Bu kaynaklar 

içinde en önemlisi insan istihbaratıdır.  

HUMINT kavramının merkezinde 

bulunan insan aslında istihbarata ihtiyacı 

olandır. Bu yönü ile gözlemlerle olayları 

analiz eden, bilgi toplayarak bu bilgileri 

değerli kılan “insan” en önemli istihbarat 

aracıdır. Bilinen en eski ve en ucuz yöntem 

olan HUMINT ile insanın temel argüman 

olarak kullanılması, istihbaratın başarılı 

olmasındaki temel etkendir.  Bilgi toplayan, 

bilgi kaynağı ve olaylarla doğrudan etkileşim 

halinde olan, tutum ve davranışları inisiyatif 

kullanımı ve algı yönetmesi gibi 

yetenekleriyle istihbaratın merkezinde 

kendini bulan yine insandır. İstihbarat 

kaynağı olarak insanı baz olan yapıya 

“Espiyonaj” denir. Karşı karar alma 

sistemlerine sızarak, sistemin zayıf yönlerini 

öğrenme faaliyetleri içerisine girme 

noktasında stratejik istihbaratı kavramını göz 

önüne getirir. 

Bu istihbarat faaliyeti içinde yer alan kişiler 

eleman, casus, ajan gibi isimler alır. İnsan 

faktörünün hemen hemen her sistemdeki en 

büyük handikabı yanlış bilgi aktarımı ve ikili 

oynama olasılıkları her zaman göz önünde 

tutulmalıdır. Devletler için öncelikle 

büyükelçilikler bu hususta herkes tarafından 

bilinen HUMINT kaynağıdır. Bu yüzden 

elçilik çalışanların nitelikleri ve güvenlikleri 

ilgili devlet tarafından ön planda tutulmalıdır. 

Günümüz konjonktürü düşünüldüğünde 

herhangi bir ülke içinde faaliyet gösteren sivil 

toplum örgütü görünümdeki düşünce 

kuruluşları da bilgi kaynağı olarak 

kullanıldığını görülmektedir. İnsan 

istihbaratının etkin bir şekilde 

kullanılabilmesi için örgütlenmenin sisteme 

doğru bir şekilde sızması gerekir. İstihbarat 

Ağı’nın toplumun ve devletin örgütsel 

yapısına, sivil ve askeri bürokrasiye, öğrenci 

grupları, sivil toplum kuruluşları arasında 

kurulması gerekir. Teknolojik araç ve 

gereçlerin artmasına rağmen HUMINT 

alternatifi olmayan birincil kaynaktır.  

İstihbarat için en önemli nokta elde 

edilen bilginin “önemsenmesi” özelliğidir. 

Devleti yönetenlerin karşılaşacakları 

potansiyel tehditler ve fırsatları konusunda 

öngörüleri olması gerekir. Tehdit her zaman 

askeri şekilde sıcak manasında olmaz. 

İstihbarat birimleri çoğu kez siyasi ve askeri 

hareket kararı vericiler “Kassandra 

Kompleksi” ile karşı karşıya kalır. Kassandra 

Kompleksi, karar alıcıların beğenmedikleri 

düşünceleri, ön kabullerine uymayan bilgi ve 

istihbaratı kabul etmekte kararsız 

kalmalarıdır. Bu iki husus, istihbarat-devlet 

ilişkisindeki en önemli sorunlardan birisidir. 

[6]  

4. Ulusal Güvenlik ve Kapsamı 

 

Devlet kavramının ortaya 

çıkmasından bu yana devletin güvenliğin 

sağlanması en önemli amaçtır. Bu noktada 

ulusal güvenlik genel ifade ile devletin 

kendisinin ve kendisini oluşturan 

yurttaşlarının güvenliğinin tam anlamıyla 

sağlanmasıdır. Birçok disiplin ile yakın ilişki 

içinde olan bu kavramın, devletler arasında 

ilişkileri düzenleyen bir özelliği vardır. 

Toplumun dünya görüşü, tehdit algısı gibi 

refleksleri bireylerin ulusal güvenlik 

politikalarında belirleyici olur.[7] Demokratik 

devletlerde devletin temel kuruluşu ve 

fertlerin hak ve özgürlüklerini belirleyen 

anayasa ulusal güvenlik kavramının 

kaynağını oluşturur. Milli Güvenlik kavramı 

ile de ulusun ve devletin varoluş ile eşdeğer 

tutulmaktadır. Bu sebeple devletler arasında 

güvenliğin sağlanmasında uluslararası 

kurumlar oluşturulmuştur. Birleşmiş 

Devletler (BM) uluslararası güvenliğin 

sağlanarak, barış ortamının kurulması 

noktasında bağlayıcı kararlar almıştır. 

Devletlerin kalkınması ve refah içinde 

olmasında ulusal güvenliğin önemi büyüktür. 

Güvenlik denince sadece akla gelen askeri 

çözümler ve önlemler yoktur. Günümüzde 

çevresel ve ekonomik yönleri de ortaya 

çıkmaktadır. Barry Buzan’a göre “Güvenlik 

az gelişmiş ve tartışılan bir yapıdır. 

Uluslararası ve Stratejik İlişkilerde 

çalışmaların alanında birçok tanımı yapılır. 

Fakat bu tanımlardan hiçbirinin tüm yönlerini 

kapsamaz.” [8] Ulusal güvenlik kavramının 

tarihsel gelişimine baktığımızda 1648 yılında 

yapılan Westfalya Anlaşması’yla ortaya çıkan 

devletler sistemi ile ortaya çıktığını 



görüyoruz. II. Dünya Savaşı ile de mevcut 

yaklaşımların ortaya çıkmasıyla güce sahip 

bütün parametrelerden etkilenmiştir. II. 

Dünya Savaşı ile dünyada iki kutuplu bir 

mimari dizayn edilmeye çalışılmış bunun 

sonucu olarak da Bağlantısızlar Hareketi 

ortaya çıkmıştır. [9] Ulusal güvenliğin 

tanımlanmasında zaman ve mekân kavramları 

önemlidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun ulusal 

güvenlik stratejilerinin doğru 

değerlendirilebilmesi için kendinden önceki 

uygarlıkların doğru anlaşılması gerekir. 

Çünkü her uygarlık kendinden önceki 

devletlerin tecrübeleri üzerine devlet 

yapılarını inşa etmiştir. Tarihsel gelişime göre 

ulusal güvenlik algısına bakıldığında 

günümüzde artık bu kavramın hukuki, siyasi 

ve ekonomik yönlerinin de bulunduğunu 

görüyoruz. Devletlerin bekasını belirleyen 

siyasi irade ve onun siyasi yönetim gücü 

ulusal güvenliği etkileyen en önemli yönüdür. 

Ülkemiz için durum analiz edildiğinde 1982 

Anayasası’nın 117. Maddesine göre Ulusal 

Güvenliğin sağlanmasında sorumluluk 

Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 118. Maddeye 

göre de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 

“Ulusal Güvenlik Siyasetinin belirlenmesi, 

tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların 

alınması ve ihtiyaç duyulan koordinasyonun 

sağlanması ile ilgili görüşlerini Bakanlar 

Kurulu’na bildirmek” şeklinde belirlenmiştir. 

[10]Ulusal Güvenlik kavramının hukuki 

yönüne bakıldığında anayasal temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlandırılmasında özgürlük 

sınırlandırılmasının olup olmadığına bakılır. 

Ekonomik yönünde ise ülke ulusal 

kaynakların belirlenerek etkili bir şekilde 

ekonomiye kazandırılması üzerinde durulur. 

Ulusal güvenlik dış ve iç güvenlik şeklinde 

incelenmektedir. İç güvenlik devletin iç 

tehditler öncelikli olmak üzere, dış tehditlerle 

de desteklenerek kamu düzenini bozulmasına 

sebep olma durumunda ulusal güvenliğin 

alınması önlemleridir. Eğer anayasal 

çerçevede güvence altına alınan temel hak ve 

özgürlüklere karşı bir tehdit söz konusu 

olduğunda sıkı yönetim ve olağanüstü hâl ilan 

edilerek iç güvenlik sağlanır. Dış güvenlik ise 

yabancı devletlerin ortaya koyacağı saldırı 

politikalarına karşı koyma halidir. 

Küreselleşmenin ile ulus devlet anlayışlarının 

zayıflatılması dünya üzerinde bölgesel dış 

güvenlik tehditlerini arttırmaktadır. Caşın’ın 

Cengiz Okman’ın ulusal güvenlik tanımını şu 

şekilde aktarmaktadır. “Hükümet 

politikasının hayati ulusal değerlerin mevcut 

ve potansiyel hasımlara karşı korunması için; 

uygun ulusal ve uluslararası koşulların 

yaratılmasını hedef alan parçasıdır.” [11] Bir 

diğer ifade ile ulusal güvenlik, Dünya’nın 

sürekli karmaşa ve savaş durumunu göz 

önüne alındığında, ulusların bu tür 

karmaşalardan uzak durma adına ortaya 

koydukları politikaların bileşkesidir. Soğuk 

Savaş döneminde ortaya çıkan ulusal 

güvenlik algısında, SSCB ve ABD’nin 

alanlarını koruma güdüsü rekabete dayalı bir 

tanım ortaya çıkmıştır. 19.yy’ sonlarına doğru 

ise toplumsal olayların ve stratejik devlet 

politikalarının etkisi ile kavram tanımının 

genişlediğini görüyoruz. Ulusal güvenlik 

tanımı böylece küresel güçlerin yayılmacı 

politikalarından etkilenmiştir. Devletler arası 

hayat standartlarının çarpıklık içinde 

olmasıyla da küresel çevre problemleri, 

nükleer sorunları yeni güvenlik tanımları 

ortaya çıkarmıştır. [12] 

Ulusal Güvenlik Kavramı 

II. Dünya Savaşı sonrasında yeniden 

yapılanma içine giren devletler için ulusal 

güvenlik kavramı yeniden yorumlandı. Çünkü 

soğuk savaşa dönemi ile birlikte kitlesel 

tehdit kavramı yerini göçler, kökten dinci 

terör odakları, etnik çatışmalar, iç 

istikrarsızlıklar ve kaçakçılık gibi yeni 

kavramlarla mutasyona uğradı. Artık 

güvenlik ve barış ortamı sadece askeri 

güvenliğe bağlı değildi. [13] Artık devletleri 

tehdit eden düşman kavramı sadece savaş 

meydanlarında değil, psikolojik ve sanal 

ortamlarda yerini almaya başladı. Ortaya 

çıkan yeni tehdit platformları bölgesel 

sorunların çözüme kavuşması noktasında ters 

etki yapmaya başladı. Aynı toprak parçasını 

paylaşan değişik din ve ırka mensup 

insanların bulunduğu ülkelerde bu noktaları 

tahrik eden dış etkenlerde arttı. Askeri 

tehditleri bertaraf etmek için harcanan 

çabanın yetersiz kaldığı, birbirinden izole 

edilemeyen iç içe geçen ulusal güvenlik 

problemlerinin karmaşık bir hal aldığını 

görüyoruz. 



Bilgi Güvenliği Kavramı 

Bilgi güvenliği kavramı üç açıdan 

değerlendirilir.  Bu unsurlar bilginin doğru bir 

şekilde korunması, güvenli bir şekilde erişim 

sağlanabilme özelliği taşır.  

Kullanılabilirlik (Availability), bilginin 

saklandığı ve korunduğu sistem üzerinde bir 

sorun çıkması durumunda bile erişebilirlik ve 

kullanıma hazır olma özelliğini devam 

ettirmesidir.  

Gizlilik (Confidentiality), Bilginin sistem 

erişim izni olmayanlardan korumak amacıyla 

oluşturulan durumdur. Değerli bilginin açığa 

çıkmasının engellemesini sağlar.  

Bütünlük (Integrity), Sistemlerde içeriğin 

korunması noktasında bilginin bozulmaması 

için yapılan faaliyettir. Bilginin aktarılması 

noktasında bilgi güvenliği sağlanırken 

yanlışlıkla bile olsa bilgi kaybı istenen bir 

durum değildir. 

 

5. Siber Terör Olayları ve karşı bilgi 

güvenliği için faaliyet yöntemleri: 
 

Son on yıldır dünya gündemi 

değerlendirildiğinde uluslararası terör 

faaliyetlerinde hızlı bir yükseliş olduğunu 

görüyoruz. Burada ideoloji ve inanç 

boyutunda bir alt yapısı bulunan terör 

örgütlerinin faaliyet alanı ve çeşitliliğindeki 

artış dikkat çekiyor. Siber alan bu noktada 

erişim kolaylığı ile terör eylemi yapan kişi 

veya gruplar için cazip bir ortamdır. Çünkü 

siber alan terör suçlarında gizlilik imkânı 

vermesi ve erişimi kolay ile ekonomik olması 

yönleriyle sık kullanılan bir sahadır. 

Örgütlerin sempatizan toplamaları için siber 

uzay uygun bir ortamdır. Kurdukları sosyal 

medya ortamları, web siteleri, haber grupları 

ile propagandalarını ve eylemlerini kolaylıkla 

yapmaktadır. Buna en güncel örnek DAEŞ 

terör örgütünün sosyal medya aracılığı ile 

paylaştığı fotoğraf ve videolardır. 

Yayınladıkları e-gazete, e-dergi ortamlarda 

ise yazılı propagandalarını yapmaktadırlar.  

Bu noktada yaptıkları siber savaşın psikolojik 

savaş kısmıdır. Web sitelerinde yapmış 

oldukları saldırıları yayınlayarak, “psikolojik 

savaş” unsurlarını hızlı ve yaygın bir şekilde 

kullanıyorlar. Siber alanda yayın yapan terör 

gruplarının web siteleri daha çok Ortadoğu, 

Avrupa, Amerika ve Asya’da faaliyet 

gösteren gruplardır. Siber dünyada aktif olan 

terör örgütleri PKK, DHCKP/C, Hizbullah, 

El-Kaide, ETA, IRA, MRTA, JRA ve 

DAEŞ’tir. 

Psikolojik savaşla birlikte internetin 

kısa sürede yüzbinlere ulaşma gücü   terör 

örgütleri propagandalarını arttırmaktadır. Zira 

siber alanda atılan bir mesaj anında 

milyonlara ulaşmaktadır. Günümüzde yatay 

hiyerarşiye geçen terör örgütlerinin asimetrik 

savaş eylemleri dikkat çekmektedir. Siber 

ortam terör hücreleri arasındaki koordinasyon 

ve planlamayı kolaylaştırır. Bu aşama yaygın 

olarak iki farklı şekilde ortaya çıkar. 

1. Steganography 
2. Dead Dropping 

Steganography, yöntem ile verilmek 

istenilen mesaj resim içerisinde özel 

kodlama tekniği ile saklanılır ve karşı taraf 

aynı şekilde özel bir programla mesajı veya 

talimatı açığa çıkarması için çalışır.  

Dead Dropping ile ortak bir mail hesabı 

açılıp mesaj yazılır fakat gönderilmez, 

taslaklar bölümüne kaydedilir ve daha sonra 

başka bir örgüt mensubu bu hesaba girip 

taslak mesajı okur ve altına cevabını yazar.  

Böylece siber alanda kendilerini arasında 

bir kanal açılmış olur. 

 Uluslararası Terörizm, devlet ve 

kuruluşlara ait bilişim alt yapılarına da 

siber-terörizm faaliyetleri de yapmaktadır. 

İstihbarat bilgisi için devletlerin ulusal 

ağlarına sızıp, nükleer merkezler, askeri 

stratejik noktalar, toplu taşıma ağları, 

havalimanları gibi önemli noktalarla ilgili 

bilgi toplama alternatifleri vardır. Buna 

bağlı olarak krizi tetiklemek ve kaos ortamı 

yaratmak için DDoS saldırıları 

düzenleyerek kullanılmaz hale 

getirmektedirler. Son yıllarda özellikle 

petrol boru hatları, nükleer santraller, kritik 

üretim tesislerinin omurga sistemlerini olan 

SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition) sistemlerine saldırıların arttığını 

görüyoruz. Görüldüğü üzere küreselleşme 

ile terör örgütlerinin eylem alanları ve 

teknikleri çeşitlenmektedir. Terör grupları 

sosyal medya ortamlarının yardımıyla 

birçok sempatizanına ulaşıp onları sıcak 

savaşın içine sürükleyebilir.   DAEŞ terör 



örgütü ile adam kazanma yöntemlerine ve 

siber teröristlerin saldırılarına karşı hiç 

kuşkusuz daha yapıcı çözümler üretmeleri 

gerekiyor. Son yıllarda Dünya’da görülen en 

popüler siber terör olayları aşağıdaki gibidir: 

1998 yılında Kuzey Sri Lanka'daki 

Tamil(Tamoule) gerillalarınca iki hafta 

boyunca ABD Büyükelçiliği'ne yaklaşık 800 

e-mail gönderilmiştir. Yaklaşık 30 senedir iç 

savaş bunalımı yaşayan ülkedeki isyancı 

gerillalar ABD'yi bu savaşın sorumlusu 

olarak görmektedir. 

I. Körfez savaşı sırasında, Hollanda'lı bir grup 

genç Pentagon bilgisayarına sızarak, ABD 

savaş operasyonlarıyla ilgili hassas bilgileri 

değiştirmiş ya da kopyalamışlardır. Savunma 

Bakanlığı, bu izinsiz sızmayı tespit edecek 

önlemlerin yetersizliği yüzünden "problemin 

boyutunu tespit etmekten acizdir." 

Bilgisayara giriş, internet dahil bazı ''net 

workler'' içinde gezinme suretiyle 

başarılabilmiştir (Carter, 1996). 

Nisan 2001 de, Çin'deki bir hacker grubu 

tarafından ABD ve Çin arasındaki havayolu 

uyuşmazlığı nedeniyle, 1200 ABD sitesi 

sistem dışı bırakılmış veya saldırıya 

uğramıştır. Bu saldırılar sonucu, Beyaz Saray, 

ABD Hava Kuvvetleri, enerji departmanı ve 

diğer şirketlerin bilişim sistemleri zarar 

görmüştür.Dünya ölçeğinde baktığımızda 

siber terörün sadece teoride kalmadığı 

görülmektedir. Bu konuya ilişkin bazı örnek 

olaylar aşağıdaki gibidir. [14] 

Bu saldırıların diğer bir yanı da bıraktığı 

hasarların maliyetleridir. New York Times a 

göre; Kocaeli depreminin yapısal hasarı 20 

milyar dolar, Katrina kasırgasının maliyeti 43 

milyar dolar, 11 Eylül saldırılarının yapısal 

maliyeti 83-95 milyar dolardır.Ancak en 

kolay hazırlanan ve istenmeyen mesaj olarak 

tanımlanan spamların 2007 yılında dünyaya 

zararı 100 milyar dolar, 2008 yılında ise bu 

rakam 140 milyar dolardır. Bu rakamlar siber 

terörün ne derece önemli bir tehdide 

dönüştüğünü göstermektedir. 
 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi 

Güvenliğinin Sağlanması ilkesi 

 

Günümüzde uluslar arasında sahip 

oldukları en önemli güç parametresi 

toplumlarının sahip oldukları bilgi 

birikimleridir. Endüstri Devrimi ile başlayan 

sanayileşme hareketlerinin sonucunda 

teknolojik gelişmelerle birlikte 19.yy. 

sonlarında artık devletler ulusal güvenlik 

politikalarını belirlerken bilişim 

teknolojilerini yaygın olarak kullanmaktadır. 

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının sahip 

oldukları kritik bilgilerin güvenli bir şekilde 

depolanması, değerlendirilmesi ve ülke 

çıkarları için kullanılması önemlidir. Bu 

noktada bilgi güvenliği kavramı ortaya 

çıkmaktadır.  

İstihbarat noktasında bilgi güvenliğinin 

etkileşimde olduğu birçok politika ve disiplin 

alanı bulunmaktadır. Bunlar arasında en 

önemli olanı siber istihbarat ve siber güvenlik 

gelmektedir. Artık istihbarat örgütlerinin elde 

ettikleri bilgi kaynağının büyük bir kısmını 

siber uzay oluşturmaktadır. Siber Uzay 

kavramı bilginin bilgisayar ortamında hızlı 

bir şekilde konum değiştirdiği ya da güvenli 

bir şekilde saklanmaya çalışıldığı ortamdır.  

HUMINT istihbarat kaynağının vazgeçilmezi 

olma yanını korurken, siber istihbarat 

kavramı SIGINT, TECHINT gibi istihbarat 

kaynakları ile desteklenmektedir. Bu 

karmaşık ve güvenlik yönünün sağlanması 

zor olan ortamda özellikle kamu kurum ve 

kuruluşlarının dikkat etmesi gereken bilgi 

güvenliği kriterleri olmak zorundadır. Bu 

noktada ülkemizde kamu kurumları ikiye 

ayrılmaktadır. 

1. Kritik Kamu Kurumları 

2. Diğer Kamu Kurumları 

 

Kritik Kamu Kurumları, kritik bilgi sistemi 

olarak kabul edilen ulusal güvenliği tehlikeye 

sokabilecek bilgiye sahip kurumlardır. 

Ulaştırma hizmetleri, para piyasaları, enerji 

hatları akış ve kontrol bilgilerine sahip 

kurumlar kritik kurumlar olarak adlandırılır. 

Diğer Kamu Kurumları, bünyesinde kritik 

bilgi bulundurmayan kuruluşlardır. Bu 

kurumlar arka planda devletin olağan 

hizmetlerini veren birimlerdir. 

 

 

 

 



Türkiye’nin Ulusal Güvenliğini Belirleyen 

Unsurları 

 

Türkiye konumu itibariyle jeopolitik 

olarak önemini her dönem korumaktadır. İki 

kıta arasında bulunması, birçok deniz, kara ve 

havayolu koridorlarının kalbi olması gibi 

sebepler ülkemizin cazibesini arttırmaktadır. 

Fosil kaynaklarının azalmasına bağlı olarak 

değerli olması Ortadoğu ve Rus petrolünün 

Avrupa’ya açılan kapısı haline getirmiştir. 

Ortadoğu coğrafyasında yaşanan siyasi 

istikrarsızlıklar, bölgede türeyen terör 

örgütlerinin hedefinde yıllardır Türkiye’nin 

olduğunu görüyoruz. Bu noktada Türkiye’nin 

ulusal güvenlik politikasına bakıldığında; 

bölgede barışın hâkim olmasını amaçlayan, 

demokrasi ve hukukun işleyişi açısından 

örnek teşkil eden, bölgesel anlaşmazlıklarda 

arabulucu görevini üstlenen bir rol model 

içinde olduğunu görülmektedir. Bu amaçları 

doğru bir şekilde ortaya koymak için 

savunma politikasını belirlerken, ulusal 

çıkarları koruma, ortak savunma stratejileri 

geliştirme gibi temel esaslara dayanan bir 

politika izlemektedir. [15] 

 

Ulusal güvenliği ortaya koyabilmek 

için öncelikle Türkiye’nin dış politikasına 

değerlendirmek gerekir. Türk dış politikasına 

baktığımızda, ittifaklara destek olan barışçıl 

bir tutum sergileyen bir davranış görüyoruz. 

Konumu itibariyle global ve bölgesel 

gelişmeleri yakından takip eden, milli güç 

unsuruna dayanan hukuki yapısı sağlam 

şekilde bir dış politika takip edilmektedir. 

Ülkenin ve vatandaşlarının çıkarlarını 

gözeten, bilim ve teknoloji ışığında milli 

çıkarların korunmasına önem vermektedir. 

[16] Bu çerçevede bağımsızlığı her şeyin 

üstünde tutan bir anlayışla, ulusal güvenliğin 

sağlanmasını gerektiren tüm unsurların 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

6. Siber İstihbarat Tanımı ve Ulusal 

Güvenlikteki Rolü 

 

Siber İstihbarat, siber uzay olarak 

adlandırılan sanal ortamda gerçekleşen bilgi 

toplama, saldırı, tehdit ve saldırıların 

izlenerek bilişim ortamında analiz 

yönetilmesidir. Sıklıkla internet olarak 

adlandırılan dünyayı saran bilgisayar ağında 

yapılan bu faaliyetlerde, saldırıları önleme, 

sezme ve izleme becerileri devletleri 

istihbarat alanında bir adım öne 

geçirmektedir. Yüksek hızda bilgiye ulaşma 

ve bilgileri işleme kabiliyetini siber 

istihbaratın en önemli özelliğidir. İnternet 

ortamında yapılan yazışmaların, ses ve 

fotoğrafların analiz edilmesi, kriptografik 

yöntemlerle şifrelenerek akan verileri tespit 

etmek için birçok algoritma kullanılmaktadır. 

Klasik savaş senaryolarında 

operasyonel olarak kullanılan kara, deniz ve 

hava kuvvetleri bünyesinde bulunan komuta-

kontrol ve savaş donanımlarına günümüz 

konjonktüründe siber uzayda girmiştir. 

Fiziksel anlamda hareket öncesinde keşif, veri 

analizinde siber ortam yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu ortamda elde 

edilen veriler doğrultusunda kazanılan 

başarılar klasik savaş ortamına geçmeden 

düşman üzerinde üstünlük sağlamaktadır. 

Siber uzay, barış döneminden başlayarak 

potansiyel düşmanın olanak ve yeteneklerini 

geliştirmesine engel olacak şekilde yok etme 

imkânı sağlamaktadır. [17] 

İstihbarat çalışma alanları devletin 

kontrol fonksiyonundan ötürü tehdidin 

seviyesine göre yakın ve uzak tehlikelerin 

engellenmesi amacıyla karar vericilere bilgi 

desteği sağlamak, psikolojik harekatlar ve 

propaganda gibi örtülü operasyon yöntemleri 

ile olayları yönetmek ve düşman ya da olası 

düşmanın istihbarat faaliyetlerini engellemek 

olduğu dikkate alındığında, siber uzayda bu 

amaçlı yapılan faaliyetler bütünü “siber 

istihbarat” olarak kavramsallaştırılabilir. [18] 

Siber Casusluk olarak da tanımlanan 

bu kavramın en önemli özelliklerin biri 

kurban olarak adlandırılan hedefin izni ve 

bilgisi olmadan hassas verilerini toplama 

eylemidir. Burada üstünde durulması gereken 

noktalardan biri, siber istihbarat faaliyetlerini 

teknik bir iş döngüsünde değerlendirilmeme 

gerektiğidir. Çünkü siber casusluğun 

ilkelerinde sosyal mühendislik, psikolojik 

harp unsurlarının yoğun olarak kullanılması 

vardır.  

Hedef cihazlarına fiziksel olarak 

giriş yaparak Spyware (casus yazılım), trojan 

(Truva atı) ve virüs gibi zararlı yazılımları 



sızdırmak, bu yollarla depolama aygıtlarında 

kayıtlı bulunan verilerin çalınması da siber 

istihbarat faaliyetlerindendir. Espiyonaj 

faaliyetlerinin başarılı ve pratik olarak 

yapıldığı ortamın internettir. Bilişim alt 

yapılarında gerekli tedbirlerin alınmaması 

durumunda, siber uzay içinde kişi, kurum ve 

ülkeler için hassas sayılabilecek verilere 

ulaşmak mümkündür. Klasik istihbarat 

yöntemlerine göre düşük bütçeli ve tekrar 

döngüsünde karar destek sistemleri ile analiz 

edilmesi bu yöntemi cazip kılar. Siber 

İstihbaratı her zaman sadece bilgilere erişmek 

olarak algılamamak gerekir. Hedef olarak 

seçilen devletlerin bilişim alt yapılarının 

çökertilmesi, kurum web sitelerinin 

erişiminin engellenmesi, banka ağlarına 

erişim gibi saldırılarda siber istihbaratın 

taşıdığı amaçlardandır.  

Siber uzayın en önemli özelliği 

saldırı yapan kullanıcı gruplarının, kullanmış 

oldukları yöntemlerle tespit işleminin 

imkânsız hale getirmeleridir. Bu özellik 

istihbarat örgütlerinin bu alana olan 

çalışmalarını arttırmaktadır. Bu örgütlerin 

özellikle sosyal ağlar sayesinde istihbarat 

örgütleri manipülasyon ve dezenformasyon 

faaliyetleri ile örtülü operasyonlar 

gerçekleştirdiğini görmekteyiz. 

Siber Savaş her geçen gün sayısının 

arttığı bir disiplindir. Klasik istihbarat 

toplama tekniklerinin pahalı ve sürekliliğinin 

azaltılması gibi nedenlerle siber istihbaratın 

önemi artmıştır. Devletler kendi bünyelerinde 

oluşturduğu Siber savaş saldırı ekipleri ile bu 

uzayda kendilerini güç katmak istemektedir. 

Soğuk savaş döneminde devletlerin 

birbirlerine karşı yaptıkları güç gösterileri, 

siber istihbarat güçlerini deneme fırsatı 

bulmaktadır. Konvansiyonel savaş ve 

savunma yöntemlerinin ülke ekonomilerini 

doğrudan olumsuz etkilemesi, siber savaşlara 

yapılan yatırımları cazip hale getirmektedir. 

Siber istihbarat alt yapısı tamamlamamış 

devletler, potansiyel siber savaş 

senaryolarının gerçekleşmesi durumunda 

hazırlıksız yakalar. Bu durum siyasi ve 

ekonomik parametrelerin ışığında devletlerin 

güvenlik politikalarını doğrudan etkiler. Bu 

sebeple tüm kamu kurum ve kuruluşları 

faaliyet gösterdikleri alanlarında hayatlarını 

sürdürmek istiyorsa, siber istihbarata 

yeteneklerini güncel tutmaları gerekmektedir.  

Olası saldırıları en kısa sürede algılayıp 

önlem alma kabiliyeti olan devlet 

kurumlarının artmasıyla ulusal siber istihbarat 

veri tabanı oluşturulmalıdır. Bu veritabanı 

gelecek risklere karşı koyma becerisini 

arttırır. 

 

7. Siber İstihbarat Toplama Yöntemleri 

 

Siber istihbarat yöntem olarak kategorize 

edilse de temel olarak Güvenlik (İstihbarat) 

Algısı ve İstihbarat (Güvenlik) uygulamaları 

şeklinde unsurlara ayrılabilir. Güvenlik Algısı 

tamamen psikolojik algılar üzerine kuruludur. 

İstihbarat örgütleri örtülü mesajlarla, toplum 

üzerine yapmış oldukları propaganda bir nevi 

psikolojik savaşın alt yapısını oluştururlar. 

Devletler üzerine yaptıkları koruyucu 

politikalarla güven algısını yönetirler. 

Özellikle inanç merkezi olan Ortadoğu gibi 

bölgelerde etkili olan bu yöntemle bir nevi 

toplum mühendisliği yapılır. Psikolojik olarak 

hazırlanan hedefteki topluluk siber savaş için 

uygun hale getirilir. Toplanan bilgiler ışığında 

yapılan siber saldırılarla geçici ya da kalıcı 

olarak hizmet dışı bırakma, siber ortamda 

yaratılan siber terör ortamında siber savaş ile 

yapılabilir.  

Yaygın olarak kullanılan siber istihbarat 

yöntemleri: 

1. Siber Elektronik İstihbarat 

2. Siber Açık Kaynak İstihbaratı 

3. Sosyal Ağlara Dayalı Siber 

İstihbarat  

Siber Elektronik İstihbarat 

Siber Elektronik İstihbarat, sistem 

zayıflamalarından daha kolay yararlanan, 

bilgisayar yazılımlarının kesinlikle müdahale 

edemediği kullanıcıların gizlenmiş giriş 

bilgilerini içerir.  Burada Amerikan Ulusal 

Güvenlik Ajansı(NSA), kısaltması NSA olan 

şifreler yerleştirilmiştir. Sonrasında ABD 

istihbaratı Microsoft ile birlikte tüm 

dünyadaki haberleşmedeki bilgi akışı 

izleyerek yazılımlar geliştirilmiştir. Bunun 

sonucu olarak da Rusya ve Çin gibi ülkeler 

Microsoft ürünlerini kullanılmasında 

önlemler almıştır. Örtülü bilgi toplama olarak 



adlandırılan bilgisayar yazılımları arasında 

popüler olanlardan PROMIS, ABD savcıları 

için hazırlanmış bir programdır. [19] 1990 

yılında CIA tarafından kullanıldığının 

açıklanması ile Kanada, İsrail gibi ülkelerin 

gizli servislerinin de kullandığı ortaya 

çıkmıştır. 2000’li yıllarda Amerikan istihbarat 

servisi tarafından “backdoor (arka kapı)” 

yerleştirildiği ve Türkiye gibi ülkelere 

satıldığı bilgisi ortalı karıştırmaya yetmiştir. 

Çünkü bu arka kapı sayesinden satıldığı 

ülkenin gizli servis bilgilerini, finans 

kuruluşlarına ait bilgiler CIA ve NSA’ya 

gönderilmiştir. “Echelon” küresel bilgi 

toplama sistemi olması özelliği ile de 

PROMIS gibi hareket etmektedir. Faaliyete 

geçtiğinden bu yana hemen hemen tüm 

küresel iletişim kanallarını dinleme 

yeteneğine sahiptir. Dinleme yapmak için iki 

yöntem kullanmaktadır. Birincisi üye ülkelere 

ait uydular kanalıyla mikrodalga sinyalleri 

yakalama kabiliyeti; ikincisi okyanuslar arası 

kabloları dinlemesidir. Bu dinleme ve izleme 

ile takip edilen kelimeleri içeren görüşmeleri 

yakalayarak istihbarat teşkilatlarına 

bildirmektedir. 

Siber Açık Kaynak İstihbaratı 

İnternet kullanıcıları siber dünyada 

hareket ederken, geçtikleri her yere az da olsa 

iz bırakır. Örneğin okumuş olduğu haber 

sitesine bıraktığı yorumdan siyasi görüşünden 

inançlarına kadar birçok kritik bilgileri 

öngörü ile elde edilebilir. Açık kaynak 

istihbarat, kamuya açık kaynaklar aracılığı ile 

bilgilere ulaşarak, elde edilen bilgilerin analiz 

edilerek istihbarat bilgilerinin ortaya 

konulması şeklinde tanımlanır. 

Konvansiyonel istihbarat toplama 

yöntemlerinden olan açık kaynak istihbarat 

toplama yöntemi, siber ortamın hızlı bir 

şekilde genişlemesi ile yazılı ve görsel medya 

kaynaklarından üretilmektedir. Açık istihbarat 

kaynakları yaygın olarak bulunabilen 

bilgilerin yanında hedefte bulunan ekonomik 

değeri olan verilerde olabilir. Gri kaynak 

olarak adlandırılan, akademik, devlet 

kuruluşları ve özel sektörde karşılığı olan 

birimler tarafından sınırlı sayıda kopyası olan 

bilgilere ulaşma noktasında kısıt olan 

kaynaklardır. 

Medya gazete, dergi radyo, 

televizyon ve bilgisayar gibi kaynaklardan 

oluşur. Google Earth gibi herkese açık yüksek 

çözünürlüğe sahip uygu görüntüleri açık 

kaynak istihbarat noktasında önemlidir. 

Akademik çalışmalar sonucunda elde edilen 

verilerde bu alanda kullanılan yöntemdir. 

Açık kaynak istihbarat unsurlarını yasadışı 

faaliyet gösteren örgütlerin de kullandığını 

görüyoruz.  

Siber açık istihbarat toplama yöntemlerinden 

korunmak için öncelikle sanal ortam başta 

olmak üzere kişisel bilgilerin mahremiyeti 

ilkesine uyulmalıdır. İnternet ortamında 

paylaşılan kişisel bilgilerin izinsiz 

erişebileceği fikri çerçevesinde bir siber 

güvenlik politikası oluşturulmalıdır. Açık 

kaynak istihbaratın devletlerin politika 

üretenlere rehberlik dışında, siyasi iktidar 

tarafından hükümet politikalarına kamu 

desteği sağlamak için kullanılabilmektedir. 

Sosyal Ağlara Dayalı Siber İstihbarat 

Sosyal ağlara dayalı siber 

istihbaratın temeli sosyal mühendislikten 

oluşur. Sosyal mühendislik; insan merkezinde 

zafiyetlerden yararlanarak, “insan en zayıf 

canlıdır” varsayımı ile hareket eder. Sosyal 

mühendislik siber istihbaratın temelinde yer 

almaktadır. İnsan ve toplumun eğilimleri ve 

sosyal ağlarından faydalanarak gizli 

bilgilerine erişme amacını ortaya koyar. 

Sosyal ağlar kitlesel hareketlerin ateşlenmesi 

ve bilgi akışı noktasında önemlidir. Sosyal 

medya ile örgütlenen topluluklar halk 

hareketlerinin başlangıç yeri olabilir. Bu 

sebeple istihbarat örgütleri, faaliyet 

gösterdikleri ülkede bu siber istihbarat 

yöntemini yaygın olarak kullanması beklenir. 

2010 yılında Arap dünyasında yaşanan Arap 

baharı özünde bir halk hareketi olarak 

başlamıştır.  

 

8.Türkiye’nin Siber İstihbarat ve Siber 

Güvenlik Mevzuatı 

Ülkemizde yapılan ulusal bilgi 

güvenliğinin sağlanması noktasında yapılan 



çalışmalar siber güvenlik ve istihbarat 

bilgilerinin kullanılması alanlarında maalesef 

çoğu başlıkta taslaktan öteye geçememiştir. 

Yasal dayanağa kavuşmayan bu durum siber 

istihbarat çalışmaları ve siber saldırıları altına 

girildiğinde koordinasyon problemlerine 

neden olmaktadır. 14 Aralık 2015 tarihinde 

dünyanın en tehlikeli hacker gruplarından 

Anonymous üstlendiği siber saldırılarda 

yaklaşık on beş gün boyunca özellikle “.tr” 

uzantılı web sitelerine erişim engellendi. 

Yapılan saldırının tahribat yaratmaktan 

ziyade meşgul ederek kullanım dışı bırakma 

şeklinde olsa da saldırılara karşı verilen tepki 

ilginçti. DDoS adı verilen saldırı neticesinde 

Türkiye sadece saldırı için kullanılan kapı 

şeklinde modelleyebileceğimiz yapıları 

kapatmakla yetindi. Saldırılara karşı önlem 

alınması noktasında geliştirilemeyen 

politikalar ön görülemeyen tahribatlara neden 

olabilmektedir. Yapılan saldırının süresine 

bağlı olarak ekonomik zararı hesaplamak hiç 

de kolay değildir. Bunun yanında ulusal 

platformda kaybedilen prestijin kazanılması 

uzun zaman almaktadır. 

SONUÇLAR 

Siber Uzay geliştikçe insan bu alana 

daha bağımlı olmaktadır. Toplumun büyük 

kısmının bu alanda yer almasıyla da bu 

dünyanın güvenliği büyük sorun haline 

gelmektedir. Ulusal güvenlik dünyanın her 

yerinde devletlerin temel problemidir. 

Dünyada olup bitenden haberdar olup, ulusal 

çıkarları ile çatışan bir durum söz konusu 

olduğunda duruma müdahale etme refleksi ile 

hareket eden ABD, Rusya gibi ülkeler bu 

alanda söz sahibi olma adına alt yapısını 

kurdukları siber uzayı şekillendirmek için 

çalışmalar yürütmektedir. ABD’nin 44. 

Başkanı Barack Obama 21.yy’da ülkelerinin 

zenginliğinin siber güvenliğe bağlı olduğunu 

belirtmesi bunun en güzel kanıtıdır. Siber 

alanda söz sahibi olan devletler bu alanda 

yürüttükleri istihbarat çalışmaları ile savunma 

ve saldırı stratejilerini belirleyecektir. Bu 

noktada Türkiye’nin yerine bakacak olursak 

siber istihbarat kavramını henüz yeni bir 

kavram olduğunu görüyoruz. Türkiye gibi 

gelişmekte olan bir sermayeye sahip bir 

ülkede, ulusal güvenlik politikalarını 

destekleyici şekilde tasarlanmış, her yönüyle 

milli olacak şekilde üretilmiş donanım ve 

yazılımları ile sağlanan siber istihbarat 

çalışmaları refah ve barış ortamının 

oluşturabilecektir. Öncelikle kamu kurum ve 

kuruluşlarının bünyesinde oluşturulacak olan 

Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin 

sayısının arttırılarak, siber güvenliğe yönelik 

yasal mevzuat geliştirilmesi çalışmaları 

hızlandırılmalıdır. “İyiler de en az kötüler 

kadar kötü bilgiye sahip olmalıdır.” Felsefesi 

ile siber güvenlik alanında edindikleri 

bilgileri iyi yönde kullanan uzman sayısının 

arttırılması gerekmektedir.    
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