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Türk!ye’n!n !nternet kullanımı sosyal medya, özel sektörün artan 
gereks!n!mler! ve devlet a"ının n!tel!kler! dolayısıyla hızla yükselen 
bir profildedir. G!derek artan söz konusu ‘ba"lantılılık’ durumu 
(!nterconnectedness), Türk!ye’n!n kr!t!k m!ll! altyapısının s!ber a"lara 
olan ba"ımlılı"ı ve s!ber saldırılar, Türk m!ll! güvenl!k ajandasına s!ber 
güvenl!"!n karma#ık gerçekl!kler!n!n g!rmes!ne neden olmu#tur. Bu 
ba"lamda Ankara, 20 Ek!m 2012 !t!bar!yle Ulusal S!ber Güvenl!k 
Çalı#malarının Yürütülmes! ve Koord!nasyonuna $l!#k!n Karar !le 
s!ber güvenl!k koord!nasyona !l!#k!n !lk m!ll! hukuk! düzenlemes!n! 
hazırlamı#tır1. Ayrıca, S!ber Güvenl!k Ulusal Eylem Planı da 2013 
yılında yürürlü"e g!rm!#t!r. Ulusal Eylem Planı s!ber saldırıların tesp!t 
ed!lmes!ndek! zorlukların altını ç!zm!#, hassas b!lg!ler!n ve kr!t!k m!ll! 
altyapının korunmasına özel b!r önem atfetm!#t!r2. Aynı zamanda, Ankara 
Türk S!lahlı Kuvvetler! bünyes!nde b!r S!ber Komutanlık kurmu# ve Türk 
Hükümeti 2011 yılında ülkenin kurumlar-arası ilk siber tatb!katını !cra 
etm!#t!r3. 

Yukarıda aktarılan tüm çabalara kar#ın, s!ber tehd!tler Türk!ye’n!n s!ber 
güvenl!k önlemler!n! a#an b!r süratte artmaktadır. B!r NATO üyes! olarak 
Ankara kend! m!ll! güvenl!"! ba"lamında s!ber güvenl!"!n! sa"lamak 
zorunda oldu"u kadar, !tt!fakın da s!ber savunmasına katkıda bulunmak 
durumundadır. Bu do"rultuda Türk!ye’n!n ve NATO müttef!kler!n!n s!ber 
harbe !l!#k!n, taarruz ve müdafaa boyutlarını kapsayacak b!r çerçevede, 
!sabetl! ve net b!r anlayı#a sah!p olmaları büyük önem arz etmekted!r.

Bu noktada, s!ber harbe !l!#k!n salt s!yasa düzey!nde çözümler 
üretmeye yönel!k b!r çalı#manın dah! asker! ve güvenl!k alanlarında 
kavramsalla#tırmalara gereks!n!m duyaca"ı bel!rt!lmed!r. Çünkü öncel!kle 
Batı dünyasının gel!#m!# s!ber güvenl!k doktr!nler! ve konseptler! !le 
kıyaslandı"ında, Türk!ye’n!n önünde s!ber tehd!tlerle mücadelede ve bu 
ba"lamda tehd!t algılamasının mükemmelle#t!r!lmes!nde g!d!lecek uzun 
b!r yol oldu"u görülmekted!r.  $kinci olarak, siber harp tartı#malarının 
ilginç bir #ekilde hava gücü (A!r Power) asker! teor!k tartı#maları !le 
benze#t!"!, daha açık b!r anlatımla asker! prat!"!n teor!y! tak!p ett!"!ne 
!l!#k!n c!dd! emareler bulundu"u gözlemlenmekted!r. Bu tartı#ma 
çerçeves!nde, Wash!ngton merkezl! dü#ünce kurulu#u the Center for 
Strateg!c and Internat!onal Stud!es (CSIS) tarafından hazırlanan b!r rapor, 
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s!ber terör!zm !le 2. Dünya Sava#ı dönem! hava gücü teor!s! ve prat!"! 
arasındak! mukayesel! anal!z! #u #ek!lde açıklamaktadır:

“S!ber terör!zm yen! b!r teknoloj!n!n stratej!k zaf!yet yaratmak 
amacıyla kullanıldı"ı !lk vaka de"!ld!r. S!ber harp ve hava gücü teor!ler! 
arasında b!r e#le#me oldu"unu öne sürmek tam anlamıyla !sabetl! 
olmasa da, !k!s! arasında b!r mukayesede yarar görülmekted!r. B!r!nc! 
Dünya Sava#ı’na b!r tepk! olarak Douhet ve Trenchard g!b! Avrupalı 
stratej!stler, dü#man !ler! hatlarının çok ger!s!ne, kr!t!k altyapıya 
yönel!k hava taarruzlarının dü#manın sava#ma gücünü akamete 
u"rataca"ını savunmu#lardır. Söz konusu teor!ler 2. Dünya Sava#ı 
sırasında ABD S!lahlı Kuvvetler! ve Br!tanya Kral!yet Hava Kuvvetler! 
tarafından denenm!#; bu kapsamda stratej!k bombardıman taarruzları 
elektr!k hatları, ula#ım altyapısı ve üret!m tes!sler!n! hedef almı#tır. $#te 
s!ber saldırılara !l!#k!n l!teratürün !lk safhaları b!rçok yönüyle stratej!k 
bombardıman konsept!ne da!r asker! teor!k tartı#maları andırmaktadır 
ve hatta varlı"ını bu tartı#malara borçludur”.4  

Türk!ye’n!n muhtemel s!ber saldırılar kar#ısındak! zaf!yet!ne !l!#k!n do"ru 
b!r anlayı# gel!#t!rmek !ç!n, öncel!kle gel!#en teknoloj!k trendler!n ve bahse 
konu trendlere ba"lı olarak ortaya çıkan tehd!t algılamalarının !ncelenmes! 
ve sayılan faktörler!n harb!n gelece"!n! nasıl #ek!llend!rd!"!n!n kavramsal 
olarak açıklanması gerekmekted!r. Müteak!p alt ba#lık kapsamında anal!z 
ed!ld!"! üzere, s!ber yetenekler!n asker! meselelerde devr!m (Revolut!on 
!n M!l!tary Affa!rs – RMA) kapsamında nasıl de"erlend!r!leb!lece"!ne ı#ık 
tutulacaktır. Bu çalı#ma daha sonra mevcut ve potans!yel s!ber trendler ve 
tehd!tler !le bahse konu sahada Türk!ye’n!n ve NATO’nun göz önünde 
bulundurması gereken devletlerdek! !mkan ve kab!l!yetler! !nceleyecekt!r. 
Daha sonra s!ber harb!n, gelecekte sava#ın ‘be#!nc! boyutu’ olarak nasıl 
ele alınab!lece"! ‘a" merkezl! harp’ çerçeves!nde de"erlend!r!lmekted!r. 
Dördüncü alt ba#lık kapsamında !se s!ber güvenl!k çerçeves!nde devlet-
dı#ı aktörler anal!z ed!lmekte ve Türk!ye !ç!n genel tehd!t de"erlend!rmes! 
yapılmaktadır. Son olarak, bu çalı#manın bulguları ve öner!ler! 
aktarılmaktadır.
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AMD kavramının kökler! esas olarak Sovyet Genelkurmay Ba#kanı 
Mare#al Ogarkov’un ortaya attı"ı “asker! teknoloj!k devr!m” kavramına 
dayanmakla b!rl!kte, konsept!n evr!m! teknoloj!k gel!#meler!n ötes!ne 
geçm!#t!r. AMD, özü !t!bar!yle, muhar!p yeteneklerde teknoloj!, stratej!k 
kültür, te#k!lat yapısı, doktr!n, e"!t!m, stratej! ve takt!k sahalarındak! 
kırılma düzey!nde !lerlemelere ba"lı olarak gel!#en büyük ve rad!kal artı# 
olarak tanımlanab!l!r. Bu çerçevede, teknoloj!n!n yen!l!kç! konseptler 
ve te#k!lat adaptasyonu !le b!rl!kte asker! s!stemlere uygulanmasını 
!çermekted!r5. Andrew Krep!nev!ch’!n AMD kavramını !nceled!"! 
“Süvar!den B!lg!sayara” (From Cavalry to Computer) adlı öneml! eser!nde 
d!kkat çekt!"! g!b!, gel!#m!# s!mülasyonlarda kullanılan b!lg!sayar-destekl! 
d!zaynlar ve etk!ler! asker! te#k!latların yetenekler!n! büyük ölçüde 
gel!#t!rmekted!r6.

Yukarıda aktarılan çerçeve de göz önünde bulunduruldu"unda, s!ber 
harb!n b!r sonrak! –ya da hâl!hazırdak!– Asker! Meselelerde Devr!m 
olarak ele alınması gerekt!"! söyleneb!l!r. Bu ba"lamda, gel!#m!# sava# 
komuta kontrol a"larının, muhtemel hedefler!n tesp!t!, tanımlanması 
ve !zlenmes! amacıyla yönet!m!n!n yanı sıra; !st!hbarat-gözetleme-ke#!f 
s!stemler!n!n !#let!lmes! de küresel ortak varlıkların yörüngesel ve s!ber 
boyutlarına er!#!m! gerekl! kılmaktadır. Dolayısıyla ‘s!ber s!lahlanma yarı#ı’ 
a"-saldırıları, ant!-uydu s!stemler! ve yönlend!r!lm!# enerj! s!lah s!stemler! 
ba"lamında ön plana çıkmaya ba#lamı#tır. Esasen, uzay ve s!ber uzaydak! 
rekabet!n, k! söz konusu alanlar akıllı müh!mmatlar açısından da büyük 
önem ta#ımaktadır, harp sahasının yönet!m!, komuta-kontrol, hedef tesp!t! 
g!b! konular bakımından gerçek zamanlı b!lg! akı#ı ve mekan !le !l!nt!s! 
dolayısıyla do"rudan ve kr!t!k etk!ler! oldu"u görülmekted!r7.

S!ber harp !le !l!nt!l! ancak yalnızca s!ber harbe !nd!rgenemeyecek olan 
s!ber-esp!yonaj da s!ber-teknoloj!lerdek! gel!#meler!n güvenl!k araçlarına 
dönü#türüldü"ü, ön plana çıkan alanlardan b!r!d!r. S!ber-teknoloj!k 
!lerlemeler casuslu"u, ülke dı#ına çıkmadan yapılab!len b!r etk!nl!k hal!ne 
get!rd!"! g!b!, buna ba"lı olarak devletler! de kontr-s!ber esp!yonaj faal!yet! 
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!cra etmeye zorlamaktadır. Ayrıca, “kar amacı gütmeyen” s!ber esp!yonaj 
sektörü hal!hazırda hassas b!lg!ler!n kamuoyu !le payla#ıldı"ı b!r alan hal!ne 
gelmekted!r8. 

Gelecek harp senaryolarının de"erlend!r!lmes! ve stratej!k öngörü 
gel!#t!r!lmes! ba"lamında, s!ber fonks!yonlara !l!#k!n katı ayırımlar 
yapılmamasında yarar görülmekted!r. Daha açık b!r !fadeyle aktarmak 
gerek!r !se, s!ber harp, s!v!l-asker ayrımını g!derek bulanıkla#tırmaktadır. 
On yıllar süren !novasyon ve deneyler!n sonucu olarak s!ber s!lahlar 
ve robot teknoloj!s!n!n yen! AMD’n!n temel ta#larını olu#turaca"ı 
görülmekted!r. Tüm bu sayılanlar teknoloj!-yo"un varlıklardır ve 
bel!rt!ld!"! g!b! on yıllarca süren çalı#maların ürünüdürler9. 

S!ber harbe !l!#k!n tar!hsel ve s!yasa-amaçlı b!r çerçeve olu#turmak 
amacıyla, özell!kle enformasyon üstünlü"ünün harp sahasındak! k!l!t 
rolünün açıklanab!lmes! ba"lamında, harp tar!h!n!n kullanılması önem arz 
etmekted!r.

Ku#kusuz, yen! muharebeler! !cra etmek !ç!n kullanılacak yen! !mkân 
ve kab!l!yetler kr!t!k üstünlükler kadar kr!t!k zaf!yetler! beraber!nde 
get!rm!#t!r. Örne"!n, Hann!bal’ın sava# f!ller! harp meydanındak! en 
a"ır ve çetin b!rl!kler! te#k!l etm!#lerd!r. Öte yandan, Zama Muharebes! 
sırasında Sc!p!o Afr!canus’un c!r!tl! b!rl!kler! olan vel!te formasyonları 
kısa mesafeden f!ller!n görme yetenekler!n! hedef alarak, onları 
tak!p eden dü#man unsurları için b!r koruma kalkanı yer!ne tehd!de 
dönü#türmü#tür10. Benzer durumu modern orduların enformasyon ve 
b!lg!sayar a"larında da görmek mümkündür. Daha açık bir ifadeyle, 
modern ordular bilgisayar a"ları ve geli#mi# a" altyapıları ile önemli 
avantajlar kazansalar da, bahse konu avantajlar potansiyel dü#manlar için 
aynı zamanda yararlanılacak ‘yeni taarruz alanları’ açmı#tır11. Türk S!lahlı 
Kuvvetler! ve NATO bu duruma !st!sna de"!ld!r. 

Asker! perspekt!ften bakıldı"ında, s!ber sava#ın harp meydanı üzer!nde 
enformasyon üstünlü"ü ve kontrole dayandı"ını söylemek mümkündür. 
Bu ba"lamda, John Arqu!lla ve Dav!d Ronfeldt, 13. yüzyıl Mo"ol 
ordularını s!ber sava#ı kavramsalla#tırmak !ç!n kullanmı#lardır. Yazarlara 
göre, Mo"ol orduları b!rçok kez sayısal olarak dezavantajlı olsa da, 
steplerden gelen komutanlar Mo"ol!stan’ın haf!f ve süratl! süvarileri 
sayes!nde harp meydanında s!stemat!k enformasyon ve sevk – !dare 
üstünlü"ünü kurmaları !ç!n s!stemat!k olarak ba#arıyla kullanmı#lardır12. 
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Mo"ol ordularının enformasyon üstünlü"ünü harp meydanında muhar!p 
ba#arıya çev!rmeler!ne benzer #ek!lde, Arqu!lla ve Ronfeldt, s!ber sava#ı 
“enformasyona ba"lı prens!pler !le asker! operasyonları !cra etmek ve !cra 
etmeye hazırlanmak” #ekl!nde tanımlamı#lardır. Bu çerçevede, s!ber harp 
enformasyon ve muhabere s!stemler!n!n; dü#manın kend!s!ne !l!#k!n 
farkındalı"ını da olu#turan ve asker! kültürü de !çeren “k!m oldu"una, 
nerede oldu"una, ne zaman neler yapab!lece"!ne ve n!ç!n sava#tı"ına ve 
tehd!t sıralamasına” !l!#k!n ver!ler!n de akamete u"ratılmasını !çermekted!r13. 

Yukarıda atıf ver!len Arqu!lla ve Ronfeldt’!n eser!n! tak!ben daha kapsamlı 
b!rçok anal!z ortaya koyulmu# olsa da, söz konusu yazarların çalı#malarının 
ba#ında Carl von Clausew!tz’e atıfla bel!rtt!kler! alıntı s!ber sava#ın, 
harb!n gelece"!ne !l!#k!n dönü#türücü etk!ler!n! açıklamaktadır: “b!lg!, 
yetene"e dönü#mel!d!r”14. Bu ba"lamda yazarlar, harp meydanına !l!#k!n 
en !y! b!lg!ye sah!p olunmasının en az harp meydanına daha fazla !nsan 
gücü, teknoloj! ve sermaye aktarılması kadar öneml! oldu"unun altını 
ç!zmekted!rler15.
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S!ber harp yalnızca teknoloj!k atılımları de"!l, aynı zamanda te#k!lat, 
doktr!n, konsept ve asker! dü#ünce alanlarında b!r d!z! etk!n gel!#!m! de 
gerekt!rmekted!r. ABD s!ber savunma harcamaları, Ba#kan Obama dönem! 
2014 bütçes!ndek! 800 m!lyon dolar artı# !le tar!h! b!r çıkı# gösterm!# ve 
4,7 m!lyar dolara ula#mı#tır16. Mukayesel! b!r örnek vermek gerek!rse, 
ABD’n!n 2014 s!ber savunma bütçes!, Dan!marka, F!nland!ya ya da 
Ürdün’ün 2013 yılında tek ba#larına savunma bütçeler!nden fazladır17.  

Sözü ed!len bütçe hareketler! ABD S!lahlı Kuvvetler! te#k!lat yapısındak! 
de"!#!kl!kler! de beraber!nde get!rm!#t!r. 2009 yılında dönem!n 
Savunma Bakanı Robert Gates ABD Stratej!k Komutanlı"ına S!ber 
Komutanlık (USCYBERCOM) kurulması d!rekt!f!n! verm!#t!r. Söz 
konusu komutanlık !lk somut operasyonel !mkân ve kab!l!yetlere 21 
Mayıs 2010 !t!bar!yle kavu#mu#tur18. Yen! S!ber Komutanlı"ın görev 
tanımı Savunma Bakanlı"ı’nın özel enformasyon a"ının korunması ve 
operasyonlarının yönet!lmes!, planlanması, koord!ne ed!lmes!, entegrasyon 
ve senkron!zasyonu !le em!r ver!ld!"!nde s!ber-uzayda operasyonların 
tüm alanlarda !cra ed!lmes! ve ABD ve müttef!kler!n!n s!ber-uzayda 
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hareket serbest!s!n!n sa"lanması, olası dü#manların da benzer b!r hareket 
kab!l!yet!nden mahrum bırakılmasıdır19.

Benzer #ek!lde, $sra!l Savunma Kuvvetler! Genelkurmay Ba#kanı General 
Gad! E!zenkot da $sra!l’!n s!ber yetenekler!n! konsol!de edecek b!r b!r!m 
kurma kararı almı#tır20. Söz konusu $sra!l S!ber Komutanlı"ı kurulmasına 
!l!#k!n !lk emareler, Savunma Bakanı Moshe Ya’alon’un 2014 Gazze Sava#ı 
sırasında $sra!l’!n $ran s!ber saldırıları tarafından hedef alındı"ını ancak 
öneml! b!r zarar ver!lemed!"!n! bel!rten açıklamaları sırasında gelm!#t!r21.

Estonya, Gürc!stan ve Ukrayna’dak! s!ber saldırıların ola"an #üphel!s! 
konumunda bulunan Rusya !se s!ber !mkân ve kab!l!yetler!n! öneml! ölçüde 
arttıran b!r d!"er devlett!r. Bu çerçevede, Moskova’nın, s!ber harekâtı, mevcut 
h!br!d harp stratej!s! ve dı# pol!t!kasının b!r parçası olarak de"erlend!rd!"! 
görülmekted!r. Rusya’nın Ukrayna’dak! saldırgan faal!yetler! çerçeves!nde 
s!ber harb! b!r ‘koç ba#ı’ g!b! kullandı"ı da göz önünde bulunduruldu"unda, 
taarruz! s!ber yetenekler!n Moskova’nın asker! dü#ünces!ne ve hatta 
asker! doktr!n!ne entegre ed!ld!"! de"erlend!r!lmekted!r22. Rusya kaynaklı 
s!ber harp tehd!tler!ne kar#ı koymak !ç!n NATO 2008 yılında, Estonya-
Tal!n’de Mü#terek S!ber Savunma Mükemmel!yet Merkez!’n! kurmu#tur. 
Merkez!n görev!, NATO, üyeler! ve ortakları arasındak! s!ber savunma 
alanında yetenekler!n, !#b!rl!"!n!n ve b!lg! payla#ımının gen!#let!lmes! 
olarak bel!rt!lmekted!r23. Ayrıca, 2014 Galler Z!rves!’n!n ardından, NATO 
s!ber savunma ve güvenl!"e daha çok a"ırlık verm!# ve bu ba"lamda s!ber 
savunmayı kolekt!f savunmanın ana görevler!nden b!r! olarak de"erlend!ren 
b!r s!yaset ben!msem!#t!r24.      

Çin Halk Cumhuriyeti de s!ber uzayda yükselen güçlerden b!r! olarak 
görülmekted!r. Ç!n’!n s!ber harp programları, d!"er aktörlere kıyasla, 
daha çok taarruz! yeteneklere odaklanmaktadır. Bazı anal!zlere göre, 
Ç!n’!n s!ber yetenekler!, KGB’n!n ABD teknoloj!k üstünlükler!ne yönel!k 
en öneml! tehd!tler!nden b!r! olan endüstr!yel esp!yonaj yöntemler!ne 
dayanmaktadır25. Ç!n’!n s!ber doktr!n! ve harp te#k!latı kapsamında esas 
sorumlu b!r!m!n 61398. B!r!m oldu"u de"erlend!r!lmekted!r. Söz konusu 
b!r!m, Ç!n Genelkurmayı’nın 3. Departmanı’na ba"lıdır ve bu departman 
‘b!lg!sayar a"ları harekatlarını’ yürütmekle sorumludur. Ch!na Telecom’un 
bahse konu b!r!m !ç!n özel f!ber-opt!k !let!#!m altyapısı sa"ladı"ı ve b!r!m!n 
personel sayısının ‘yüzler ve hatta b!nlerce asker’ !le !fade ed!leb!lece"! 
tahm!n ed!lmekted!r26. Ç!n Genelkurmayı do"rudan Komün!st Part!’n!n 
Merkez! Asker! Kom!syonu’na ba"lıdır. Bu nedenle, 61398. B!r!m’!n s!ber 
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faal!yetler! do"rudan en üst düzey s!yasal kontrol altında yürütülmekted!r 
ve komün!st !daren!n karakter!nden ötürü merkez! karar-alma 
mekan!zmalarına tab!d!r.   

61398. B!r!m’!n s!ber faal!yetler!n!n ‘Gel!#m!# Kalıcı Tehd!t’ kategor!s!nde 
(Advanced Pers!stent Threat - APT) de"erlend!r!lmes! gerekt!"! öne 
sürüleb!l!r. ‘APT’, “güçlü kaynaklar ve !y! e"!t!mle desteklenm!# dü#manın 
hassas ekonom!k, husus! ya da m!ll! güvenl!"e !l!#k!n ver!ler! b!rkaç yıl 
süren sızma harekâtları !le hedef alması faal!yetler!ne kar#ılık gelmekted!r. 
Bahse konu dü#manlar, hedefler!ne ço"u konvans!yonel b!lg!sayar a" 
savunma mekan!zmalarını akamete u"ratmak !ç!n tasarlanmı# gel!#m!# 
araçlar ve tekn!kler !le ula#maktadırlar”27. APT yoluyla potans!yel 
dü#manların hem endüstr! hem de devlet segmentler!nde b!lg! toplamayı 
amaçladıkları da dü#ünülürse, APT en öneml! yükselen tehd!tlerden b!r! 
olarak de"erlend!r!lmel!d!r28.  

Daha gen!# b!r perspekt!ften bakıldı"ında, Ç!n Halk Kurtulu# Ordusu’nun 
(HKO) harp konseptler!n!n s!ber harp, s!nyal-!st!hbaratı, uyduları 
hedef alan yetenekler, ps!koloj!k harp ve b!lg! harekâtlarını g!derek daha 
s!stemat!k b!ç!mde kullanarak gel!#t!"! görülmekted!r. HKO’nun asker! 
jeopol!t!k perspekt!f!, elektro-manyet!k spektrum, s!ber-uzay ve uzay 
tarafından olu#turulan harp sahalarına ve bunların b!rle#!m!yle meydana 
çıkan n!ha! b!r “sanal harp sahasına” uzanmaktadır29. Prat!kte, böyle b!r 
asker! yakla#ım mü#terek harp konseptler! çerçeves!nde b!r Ç!n model! 
ortaya koyacak ve elektron!k harp, hassas taarruz yetenekler! ve s!ber 
harb! kapsayacaktır. So"uk Sava# dönem! Sovyet konsept! olan ‘tels!z ve 
elektron!k harp’ anlayı#ını yen! boyutlara ta#ıyan Ç!n asker! stratej!stler!, 
sadece harp sahasına ve takt!k angajmanlara odaklanan Sovyet yakla#ımını 
gel!#t!rerek, HKO’nun ‘tels!z ve elektron!k harp’ anlayı#ını stratej!k 
sev!yeye ta#ıyab!lece"!n! hesaplamaktadırlar. Bahse konu çabaların 
merkez!nde uzay ve s!ber-uzayın entegrasyonu bulunmaktadır30.    

Son olarak, $ran’ın da s!ber harp dünyasına gel!#en ve !dd!alı b!r aktör 
olarak g!rd!"! söyleneb!l!r. D!"er b!rçok otor!ter rej!m g!b!, $ran’ın s!ber 
adımlarının !lk olarak !ç güvenl!k odaklı ba#ladı"ı görülmektedir. 2009 
protestolarına müteakip, Tahran ülke !ç!ndek! bütün !let!#!m! gözetlemek 
!ç!n Ç!n yapımı kapsamlı b!r !zleme-d!nleme s!stem! kurmu#tur31. Daha 
sonra, Stuxnet’!n etk!s!yle s!ber teknoloj!n!n yıkıcı sonuçlarını gören 
rej!m, D!n! L!der Ayetullah Al! Hamaney’!n onayı ile 2011 yılında Yüksek 
S!ber-uzay Konsey!’n! kurmu#tur. Söz konusu b!r!m, hem müdaf! hem 
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de taarruz! s!ber yetenekler!n yönet!m!nden sorumludur. Konsey, çe#!tl! 
!st!hbarat ve güvenl!k kurumları !le kültür ve haberle#me bakanlıklarını 
da çalı#malarına dah!l etmekted!r. $ran s!ber güvenl!k mekan!zmasında 
Devr!m Muhafızları’nın da öneml! b!r rol oynadı"ı görülmekted!r. Ayrıca, 
$ran 2012 yılında !lk s!ber tatb!katını !cra etm!#t!r ve Ruhan!’n!n devlet 
ba#kanlı"ına gelmes! !le s!ber operasyonlar bütçes!n! 20 m!lyon dolar 
arttırmı#tır32.

Stuxnet’!n, $ran’ın nükleer yetenekler!n!n yakla#ık %20’s!ne zarar vererek 
görecel! b!r ba#arı göstermes!n!n ardından, Tahran ‘s!ber sava#çılar’ 
yet!#t!rmey! amaçlayan b!r programa daha fazla yatırım yapmaya 
ba#lamı#tır33. Söz konusu program ve s!ber sava#çılar ba"lamında aktarılan 
noktalar öneml!d!r: “$ran’da öneml! sev!yede b!r hacker toplulu"u 
bulunmaktadır. Bahse konu hacker’ların yetenek spektrumu, b!l!nen 
açıkları yazılım araçları kullanarak hedef alan amatörlerden, yen! açıklar 
ve hedef alma araçları üreten üstün hackerlara kadar uzanmaktadır”34. $ran 
hacker toplulukları arasında önemli yere sahip olanlara Iran Babol Hackers 
Secur!ty Team, Ash!yane D!g!tal Secur!ty Team ve Iran Hackers Sabotage 
Team örnek ver!leb!l!r35. Suud! Aramco #!rket! ve Katar RasGas #!rket!ne 
yönel!k s!ber saldırılar, $ran’ın bu alanda özell!kle Körfez Bölges! kr!t!k 
enerj! varlıklarına yönel!k taarruz! yetenekler!n!n boyutunu göstermesi 
bakımından önem arz etmektedir. Benzer #ek!lde, bahse konu saldırılar 
sırasında bazı ABD bankalarının da h!zmet dı#ı bırakma saldırılarına 
maruz kaldı"ı b!l!nmekted!r36.     

Yukarıda aktarılan b!lg!ler ı#ı"ında, Türk!ye’n!n ve NATO’nun 21. yüzyılda 
daha c!dd! s!ber meydan okumalar !le kar#ıla#aca"ı de"erlend!r!lmekted!r. 
Yukarıda de"!n!len bütün yetenekler, devlet düzey!ndek! aktörler!n s!ber 
!mkân ve kab!l!yetler!n!n yanı sıra, yen! güvenl!k tehd!tler!n!n çerçevesinde 
s!ber vekalet sava#ları tehd!tler!ne de dönü#türüleb!l!r. Devlet düzey!ndek! 
aktörler özell!kle ‘false flag’ tarzı operasyonlara yöneleb!l!rler, hackerlardan 
yararlanab!l!rler ve üçüncü devletler! s!ber operasyonlar !ç!n kullanab!l!rler. 
Bu karma#ık tehd!t ortamı, Türk!ye’n!n m!ll! güvenl!"!ne ve NATO’nun 
!#b!rl!"!ne dayalı güvenl!k ve kolekt!f savunma prens!pler!ne yen! tehd!tler 
te#k!l edecekt!r. S!ber çalı#malar, aktör-temel!ndek! de"erlend!rmeler 
kadar, s!ber harp konsept!ne, sava#ın be#!nc! boyutu olarak odaklanmalı 
ve etk!ler!n!n a" merkezl! harp ortamına nasıl aktarıldı"ını !ncelemel!d!r; 
bunun Türk!ye ve NATO müttef!kler!n!n s!ber tehd!t hesaplarını daha !y! 
anlamasını sa"layaca"ı dü#ünülmekted!r.
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S!ber harp sahasının yer aldı"ı b!lg! s!stemler! çevres! f!z!ksel, s!napt!k ve 
semant!k olmak üzere üç katmandan olu#ur. S!ber taarruz! yetenekler ve a" 
merkezl! harekâta yönelik destek operasyonları söz konusu üç katmanda 
icra edilmektedir. Fiziksel katman bilgisayarlar, donanım unsurları, 
kablolar ve radyo frekansı, elektron!k s!nyaller ve fotonlar g!b! ö"elerden 
olu#ur37.   

F!z!ksel katmanın, özell!kle mevcut akıllı müh!mmatlar, özel kuvvetler 
operasyonları ve ‘görünmezl!k teknoloj!s!ne’ (stealth) !l!#k!n !mkân ve 
kab!l!yetler göz önünde bulunduruldu"unda, k!net!k asker! saldırılara açık 
oldu"u görülmekted!r. Sözd!z!msel katman !se f!z!ksel s!stem !ç!nde dola#an, 
b!lg! s!stemler!n! akt!ve eden ve görevler veren em!rlerden olu#ur38. Söz 
konusu katman hacker saldırılarına açıktır ve b!lg! s!stemler!n! korumak 
üzere s!ber savunma yetenekler! gerekt!rmekted!r. Son olarak, semant!k 
katman b!lg! !çer!"!ne ‘anlam katılan’ bölümdür ve bu nedenle aldatma ve 
#a#ırtmacalara yönel!k faal!yetlere kar#ı hassastır39. Bu ba"lamda, mevcut 
asker! trendler!n ‘kes!n ve açık olmayan sava#ların’ !puçlarını verd!"! 
bu çerçevede ‘sava#an tarafların k!ml!"! ve sava#ın b!zat!h! kend!s!n!n’ 
bel!rs!zl!kler ta#ıyab!lece"! görülmekted!r. Özell!kle teknoloj! ve asker! 
te#k!latlardak! de"!#!mler bahse konu trendler!n önünü açmaktadır. Bel!rt!len 
nedenlerle bu çalı#ma s!ber harb!n gelece"!n a" merkezl! harekatında 
oynayaca"ı rolü de !rdeleyen b!r parad!gma üzer!ne kurulmu#tur40.   

S!ber sava#a !l!#k!n harp sahası kategor!zasyonu karar ver!c!lere gelece"!n s!ber 
operasyonları ve operasyonların !cra ed!lece"! ‘topografyaya’ !l!#k!n öneml! 
f!k!rler vereb!lecekt!r. S!ber-uzay sava#ın yen! b!r sahası olarak algılansa da, 
enformasyon s!stemler!n!n f!z!ksel katmanı halen den!z-hava-kara kuvvetler! 
g!b! ‘geleneksel’ güçler!n müdahaleler!n! gerekt!rmekted!r. Ayrıca, s!napt!k 
ve semant!k katmanlarda !cra ed!len s!ber operasyonlar, dü#man hacker 
faaliyetleri kinetik olmayan metotlar ve aldatmaya yönelik psikolojik harekat 
ile entegre edilebilece"i için birbirine ba"ımlıdır. Bu nedenle s!ber-uzayda 
yen! nes!l ‘mü#terek harekât’ konseptler!, yan! aynı anda f!z!ksel, sözd!z!msel 
ve semant!k katmanlarda !cra ed!len operasyonlar, müdaf! ve taarruz! s!ber 
harekât anlayı#ında c!dd! de"!#!kl!klere neden olab!l!r.   
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Çok katmanlı yapısının dı#ında, s!ber uzayı harb!n be#!nc! ve yen! boyutu 
olarak algılamak, söz konusu zem!n!n sava#ın d!"er dört boyutundan !zole 
b!ç!mde dü#ünüldü"ü anlamına gelmemel!d!r. Aks!ne, bu çalı#ma, s!ber 
uzayın ve s!ber sava#ın gelecek a"-merkezl! harekât ortamında sava#ın d!"er 
boyutları !le b!rl!kte öneml! b!r rol oynayaca"ını de"erlend!rmekted!r. 
2012 yılında L!les ve meslekta#ları tarafından yapılan b!r çalı#mada 
vurgulandı"ı üzere, asker! prens!pler!n s!ber harbe uygulanması: 

“…d!j!tal b!lg! teknoloj!ler!n!n katmanlı olarak s!lahlı kuvvetler!n 
s!lah platformlarına uyarlanması anlamına gelmekted!r. Bu, ulus-
devlet düzey!ndek! aktörlere dü#mana kar#ı öneml! b!r b!lg! üstünlü"ü 
sa"layacaktır. S!ber-uzaydak! yetenekler!n karasal platformlara katmanlı 
olarak yayılması, özü !t!bar!yle, den!z kuvvetler!ne ba"lı platformların 
kara kuvvetler! unsurlarını desteklemes!nden çok da farklı de"!ld!r. Bu 
çerçevede b!r d!"er örnek uzaydak! unsurların asker! faal!yetler! olab!l!r. 
Örne"!n ke#!f uyduları sava#ın tüm do"al boyutlarını (hava-kara-
den!z) desteklemekted!r ve s!ber boyut da hâl!hazırda komuta-kontrol 
s!stemler!ne benzer destekler sunmaktadır”41. 

A" merkezl! harp yetenekler!n!n gel!#mes!, s!ber varlıklara operasyonel ve 
takt!k !mkân ve kab!l!yetler kazandırılması ba"lamında öneml! avantajlar 
sa"layacaktır. A" merkezl! harekâtın ve a" merkezli harbin ba#arılı bir 
#ekilde icra edilmesi dü#man üzerinde enformasyon üstünlü"ü kurulmasına, 
bahse konu enformasyon üstünlü"ü de karar ver!c!ler, muhar!p aktörler 
ve sensörler arasında güçlü b!r ba"lantı kurarak harp gücünü te#k!l etme 
kapas!tes!ne ba"lıdır42. Asker! b!r bakı# açısıyla, bel!rt!len yakla#ım zaman, 
harp sahası ve konu#landırılan kuvvet arasındak! korelasyonu c!dd! b!ç!mde 
de"!#!kl!klere u"ratab!lecek n!tel!kted!r. Daha açık b!r anlatımla, a" merkezl! 
harekât sayes!nde, gen!# harp sahalarına yayılmı# kuvvetler artık daha etk!n 
muhabere !mkânları !le daha !y! senkron!ze olab!lmekted!rler43. 

Son olarak, a" merkezl! harekâtın hem teknoloj!k trendler hem de asker! 
dü#ünce ba"lamındak! ant!-tez!n!n platform-merkezl! yakla#ım oldu"u 
vurgulanmalıdır. ABD Kara Kuvvetler!nden Albay Alv!n Ba!ley’!n görü#ler! 
do"rultusunda platform-merkezl! harp anlayı#ının kısıtlılıkları a#a"ıda 
aktarılmaktadır:  

“ABD Kara Kuvvetler! dünyanın en çok korkulan, sof!st!ke ve ölümcül 
zırhlı araçlarına sah!pt!r. Abrams Tankı ve Bradley Zırhlı Muharebe Aracı 
çöl ko#ullarında dah! yüksek hızlarda !nt!kal ederek dü#manlara korku 
salmaktadır. Bahse konu platformların görevler! o kadar ba#arılı olmu#tur 
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k!, dü#manlar açık çöl araz!s!nde dah! ABD zırhlı b!rl!kler!ne kar#ı 
koymaktan kaçınmı#lardır. Öte yandan, Kara Kuvvetler!n!n yıllar boyunca 
platform-merkezl! harb! ba#arıyla !cra etmes!ne kar#ı bu anlayı#a dayanmak 
gelecektek! harekât ortamı !ç!n bazı zorluklar da ortaya koyab!l!r. Bu büyük 
platformları hızla konu#landırmak kolay de"!ld!r. ABD Kara Kuvvetler! 
henüz bu platformları tüm kuvvet çapında modern teknoloj! sa"layarak 
otomat!ze edeb!lm!# de"!ld!r. Ver!tabanından b!lg! alarak aktarma faal!yet! 
farklı s!stemler arasında enformasyon payla#ımına dayanmaktadır. Son 
olarak, bant gen!#l!"!nde hâl!hazırda var olan kısıtlamalar mevcut teknoloj! 
kullanılarak yapılan b!lg! payla#ımını sınırlamaktadır. Bel!rt!len hususlar 
günümüzdek! platform merkezl! harp yakla#ımı yer!ne alternat!f konseptler 
arayı#ını da gerekl! kılmaktadır”.44

Dolayısıyla, Türk!ye ve müttef!kler! yeterl! taarruz! ve müdaf! s!ber 
yetenekler gel!#t!rmed!kler! sürece Türk!ye’n!n a" merkezl! harekât 
konseptler! gelecekte akamete u"ratılab!l!r ve ‘kazara platform merkezl!’ b!r 
düzeye !nd!rgeneb!l!r. 
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S!ber s!lahlara !l!#k!n b!r d!"er tartı#ma konusu da bu unsurların stratej!k 
s!lahlar kategor!s!nde de"erlend!r!l!p de"erlend!r!lemeyece"!d!r. S!ber 
s!lahların do"asının ve karakter!st!k özell!kler!n!n !y! anla#ılması Türk!ye 
ve müttef!kler! !ç!n hayat! önemdedir. Stratejik silahların karma#ık 
karakteristik nitelikleri üst düzeyde yıkıcı kapasiteyi ve psikolojik 
olarak terör-korku etkisini ve deh#et dengesi olu#turabilecek unsurları 
içermektedir. 

Tabanksy’e göre s!ber harb! anlarken kullanılacak do"ru yöntem klas!k 
olarak yen! b!r s!lah s!stem!ne yakla#ımımıza benzer olmalıdır. S!ber 
harb!n karakter!st!k özell!kler!n! ölçmek ve kavramsalla#tırab!lmek !ç!n 
anal!stler!n, menz!l, yıkıcı etk! ve (s!lahın) kullanımı durumunda s!yas! 
mal!yet ve kısıtlılıklara odaklanmaları gerekmekted!r45. Ayrıca, !lk darbe (f!rst 
str!ke) avantajı da s!ber harp kapsamında açık b!ç!mde görünmekted!r. Bu 
kapsamda, s!ber teknoloj!n!n komuta-kontrol s!stemler!ne uygulanmasının 
sonuçları açısından taarruz müdafaadan daha caz!p b!r seçenek olarak 
ortaya çıkmakta ve dü#manın m!s!lleme yetenekler!n! sınırlandırmaktadır46. 
Kr!t!k m!ll! altyapı, f!nans ve bankacılık s!stemler!, hassas !let!#!m s!stemler!, 
!nternet kullanımı g!b! gen!# b!r hedef spektrumunun bulunması da s!ber 
s!lahları konvans!yonel s!lahlardan daha korkutucu kılab!lmekted!r.  

Yukarıda açıklanan metodoloj!ye ek olarak, Center for Strateg!c and 
Budgetary Assessments (CSBA) adlı ABD merkezl! dü#ünce kurulu#unun 
konuyla !lg!l! raporu s!ber s!lahlar ve s!ber harbe !l!#k!n a#a"ıdak! 
de"erlend!rmeler! vermekted!r:

“Nükleer s!lahlar ve s!ber s!lahların payla#tı"ı öneml! b!r özell!k de her !k! 
kategor!n!n taarruzu avantajlı kılarak ön plana çıkarmasıdır. Daha farklı 
b!r !fadeyle, d!"er tüm kaynakların e#it kabul edildi"i bir varsayımda, 
taarruzi yeteneklere yatırım yapan taraf avantajlı olacaktır. Nükleer yarı# 
ba"lamında, ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın teknolojik olarak en 
sofistike gücü olarak kabul edilse de, nükleer yeteneklere sahip balistik 
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füzelere kar#ı etkili bir savunma mekanizmasını yarım yüzyıldan beri 
milyarlarca dolar harcamasına kar#ın henüz tam olarak gel!#t!rm!# de"!ld!r. 
Benzer #ek!lde, taarruz! s!ber yetenekler gel!#t!rmek !ç!n kurgulanacak 
harcamalar s!ber savunma altyapısı !ç!n yeterl! olacak bütçeden çok daha 
azdır. Durum tam ters! olsa !d!, s!ber ekonom!k harp, s!ber suçlar ve s!ber 
esp!yonaj bugünkü düzeylerde sorun olu#turmayacaktı”47.

Öte yandan, siber silahları tam anlamıyla ‘stratejik silah sistemleri’ olarak 
kategorize etmek henüz mümkün görünmemektedir. Pek!, bu durumda 
söz konusu teknoloj!n!n asker!le#mes!n! ve s!lah hal!ne dönü#mes!n! 
nasıl formüle etmek gerekmekted!r? 2012 yılında Royal Un!ted Serv!ces 
Inst!tute (RUSI) tarafından yayımlanan b!r çalı#ma yüksek potans!yele 
sah!p s!ber s!lahların ‘ant!-radyasyon füzeler!ne’ ve ‘at ve unut’ karakterl! 
hassas güdümlü s!lahlara benzet!lmes! gerekt!"!n! önermekted!r. Söz 
konusu s!lahlar, spes!f!k hedefler!n hazırlanarak s!stemler!ne yüklenmes!ne 
gereks!n!m duymaktadırlar48. Tekn!k b!r perspekt!f !le !fade etmek 
gerek!rse, gel!#m!# ant!-radyasyon füzeler! dü#manın entegre hava savunma 
s!stemler!n! co"raf! lokasyona ba"lı s!stemler, akt!f yakla#ma güdümlü 
sistemler! ve a"-entegre komün!kasyon s!stemler! vasıtasıyla !mha etmek 
üzere d!zayn ed!l!rler49. Asker! planlamada, ant!-radyasyon füzeler!, 
dü#man hava savunma s!stemler!n!n !mhası görevler!nde kullanılır ve 
böylece daha gen!# hava saldırıları !ç!n gerekl! zem!n! hazırlarlar. 

Spektrumun b!r ucunda, s!ber s!lahlar ‘kötücül yazılım’ (malware) 
unsurlarına dayanmaktadır ve her ne kadar s!stemler! etk!leme kapas!tes!ne 
sah!p olsalar da, bu unsurlar c!dd! zararlar vereb!lecek #ek!lde sızma 
yetenekler!ne sah!p de"!ld!r. Öte sızma, spektrumun yüksek potans!yell! 
d!"er ucunda korunmu# s!stemlere otonom penetrasyon yetenekler!ne ve 
c!dd! zarar verme kapas!tes!ne sah!p gel!#m!# kötücül yazılım unsurları 
bulunmaktadır50. Dolayısıyla, s!ber s!lahlar dü#manı muharebeden önce 
felç etme fonks!yonları dolayısıyla ant!-radyasyon füzeler! !le benzerl!k 
göstermekted!rler. 

Öte yandan s!ber harp yetenekler! sava#an taraflara, stratej!k ve takt!k 
hedefler! uzak mesafeden ve genel harekât için operasyonel riskleri 
minimize edecek #ekilde !mha etme !mkânı vermekted!r. Söz konusu 
avantaj, s!ber taarruzun bel!rs!zl!"!ne dayanmaktadır k!, bu bel!rs!zl!k 
saldırıya maruz kalan taraf !ç!n saldırıyı, b!zat!h! kend! s!stem!nden 
kaynaklanan tekn!k arızalardan ayırma zorunlulu"u ortaya çıkarmakta ve 
olaylar !le sonuçlar arasında ba"lantı kurmayı zorla#tırmaktadır51.
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Asker! !st!hbarat perspekt!f!nden bakıldı"ında, s!ber saldırıların tesp!t! 
ve k!ml!k saptaması b!yoloj!k harp !le benzerl!kler göstermekted!r. 
S!ber saldırının ba#ında, en kr!t!k öncel!k dü#man faal!yet!n!n tesp!t 
ed!lmes!, tanımlanması ve gerekl! önlemler!n alınmasıdır52. B!yoloj!k s!lah 
programlarında oldu"u g!b!, s!ber s!lah programlarını g!zlemek kolaydır 
ve taarruz! yetenekler ç!ft-kullanımlı teknoloj!ler!n gel!#mes! !le do"rudan 
!l!nt!l!d!r. $lk asker! !st!hbarat tesp!tler! kullanılan b!yoloj!k harp ajanına 
göre de"!#eb!lece"! g!b!, aynı prens!p s!ber-ajan !ç!n de geçerl!d!r. Ayrıca, 
özel sektörün ve b!rey düzey!nde oyuncuların da dâh!l olmasıyla, s!ber 
harp sahasında ‘sava#an tarafları’ kes!n netl!k !le bel!rlemek g!derek daha da 
zorla#maktadır.   

Sonuç olarak, b!yoloj!k s!lahların yayılmasının önlenmes!ne !l!#k!n 
hususlar g!b!, s!ber s!lahlar ve s!ber harp de devlet düzey!nde ve devlet dı#ı 
aktörler!n faal!yetler!n!n !zlenmes! !ç!n benzer gel!#m!# asker! !st!hbarat 
yetenekler!n! gerekt!rmekted!r. B!yoloj!k harp ve s!ber harp !ç!n gerekl! 
olan !st!hbarat !ht!yaçları gen!# b!r spektrumda !mkan-kab!l!yet ve n!yetler 
!le !lg!lenmekted!r. Y!ne söz konusu !st!hbarat çalı#ması, b!reyler !ç!n t!car! 
olarak ula#ımı mümkün araçları, küçük rad!kal grupları ve b!rey-düzey!nde 
rad!kaller! de !zlemekle yükümlüdür. 
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Orta Do"u’da devlet Weber’!n tanımladı"ı anlamda b!r dü#ü# ya#arken, devlet-
dı#ı s!lahlı gruplar s!ber operasyonlara g!derek daha büyük !lg! duymaktadırlar 
ve bu durum s!ber-uzaydak! çatı#maya b!r yayılma etk!s! kazandırmaktadır. 
Bu çerçevede, Sur!ye Elektron!k Ordusu (SEO) d!kkat çek!c!d!r. Bu grubun 
!cra ett!"! s!ber operasyonların merkez! Duba!’d!r ve grubun b!r bölümü 
de halen Sur!ye’de bulunmaktadır. Be##ar Esad’ın kuzen! Ram! Makhlouf 
tarafından f!nanse ed!len grup, Sur!ye d!ktatörü Be##ar el Esad tarafından 
‘sanal gerçekl!kte gerçek b!r ordu’ olarak tanımlanmaktadır53. IHS Jane’s adlı 
asker! kayna"a göre, SEO’nun temel yöntem! özel hazırlanmı# ve gönder!lm!# 
ema!ller üzer!nden alıcıyı bazı l!nklere yönlend!rmek ve SEO’nun ele geç!rd!"! 
ya da vandal!ze ett!"! s!telere çekmekt!r54. Grubun s!ber operasyon sabıkası 
The Wash!ngton Post, UNICEF, ABD Kara Kuvvetler! web-s!tes!, Le Monde, 
Internat!onal Bus!ness T!mes ve Reuters g!b! öneml! hedefler! !çermekted!r55. 
Grubun yen! gönüllüler aradı"ı ve sızdırdı"ı bazı b!lg!ler! yayımladı"ı b!r 
!nternet s!tes! de bulunmaktadır56.

Açık kaynaklı !st!hbarat b!lg!ler! de SEO’nun Baas rej!m! adına b!r s!ber 
vekalet sava#ı yürüttü"ünü do"rulamaktadır. The New York Times’a göre, 
“e"er ara#tırmacılar Esad rejiminin bu grup ile yakın ba"larını do"rular ise, 
devletler [rej!me] yanıt vermey! terc!h edeb!l!rler z!ra bu [grup tarafından 
düzenlenen] saldırıların somut sonuçları bulunmaktadır.” Örne"!n SEO, The 
Assoc!ated Press’!n Tw!tter hesabını ele geç!rerek Beyaz Saray’da patlamalar 
oldu"una !l!#k!n sahte haberler yayarak borsaya c!dd! zarar vereb!lm!#t!r57.

Sur!ye B!lg!sayar Toplulu"u’nun (SBT) Bassel el Esad tarafından kuruldu"u 
ve daha sonra Be##ar el Esad’ın bu toplulu"un ba#kanlı"ını yürüttü"ü 
b!l!nmekted!r. SEO’nun nüves!n! SBT te#k!l etmekted!r58. Ayrıca, Ram! 
Makhlouf’un grup !le ba"ları da d!kkat çek!c!d!r. Be##ar al Esad’ın annes! 
An!se el Esad’ın mensup oldu"u Makhlouf a!les! her zaman rej!m!n k!l!t 
poz!syonlarında etk!l! olmu#tur. Örne"!n, Ram! Makhlouf’un karde#!, 
Hafız Makhlouf, Sur!ye’n!n oldukça kötü b!r namı olan Genel Güvenl!k 
D!rektörlü"ü’nün !ç güvenl!k b!r!m!n!n ba#kanlı"ını yürütmü#tür. Dahası, 
Ba#kanlık Muhafızlarından 105. Tugay Komutanı Tu"general Talal Makhlouf 
g!b! bahse konu a!leye mensup generaller de rej!m!n asker! yapısında öneml! 
yer tutmakta ve hatta özel olarak sava# suçları ve !nsanlı"a kar#ı !#lenen 
suçlar !dd!aları !le anılmaktadırlar59.  Bel!rt!len karanlık a!le geçm!#! !le Ram! 
Makhlouf, Baas rej!m!n!n f!nansal d!namosu olarak görülmekted!r ve yabancı 
yatırımcılar !le Sur!ye f!rmaları arasında köprü oldu"u dü#ünülmekted!r60. 
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Bu noktada, SBT’n!n rolü ve evr!m!n! !ncelemekte yarar görülmekted!r. 
Be##ar el Esad SBT’n!n ba#kanlı"ını 1990’lı yıllarda üstlenm!#t!r. Proje 
Be##ar’ın 1994’te b!r traf!k kazasında vefat eden karde#! Basel tarafından 
1989 yılında olu#turulmu#tur. SBT projes!n!n !k! amacı bulunmaktadır. 
Bunlardan !lk! çerçevesinde, kontrollü ve tedr!c! olarak artan b!r tempoda 
rej!m!n !maj çalı#masının yapılması ve b!lg!sayar teknoloj!ler! !le !nternet!n 
rej!m!n kontrolünde ülkeye g!rmes! amaçlanmı#tır.61 D!"er yandan !se, 
k!net!k olmayan b!r hareket tarzı !le enformasyon harb! ve ps!koloj!k 
harekât yöntemleri kullanılarak !nternette Baas rej!m! kar#ıtı propaganda 
!le mücadele ed!lmes! hedeflenm!#t!r62.

SBT’n!n SEO !le ba"ları, SBT’n!n !ç sava# ko#ullarında s!ber harp g!b! b!r 
m!syonu oldu"unu ve Sur!ye !ç sava#ının harb!n be#!nc! boyutu olan s!ber-
uzaya ta#ındı"ını göstermes! bakımından öneml!d!r. Bu çalı#ma, Sur!ye 
Baas rej!m!n!n !ç sava# dâh!l!nde s!ber harekât ortamında gel!#t!rd!"! yüksek 
deney!m!n ve mevcut s!ber yetenekler!n!n, rej!m!n ayakta kalması durumunda, 
daha tehd!tkâr boyutlara varab!lece"!n! de"erlend!rmekted!r. Ayrıca, rej!m!n 
müttef!kler!n!n, özell!kle Çin ve $ran’ın siber harp yeteneklerinin de rejimin 
siber harp !mkân ve kab!l!yet!ne kr!t!k katkılar yapab!lece"! dü#ünülmekted!r.  

SEO ve SBT’n!n yanı sıra, I%$D ba"lantılı S!ber-Hal!fel!k Türk!ye’n!n 
d!kkat etmes! gereken b!r d!"er aktördür. Grubun en ses get!r!c! s!ber 
operasyonu, 8 N!san 2015 tar!h!nde Fransız TV5 Monde Telev!zyonu’nun 
hacklenmes! ve  ‘Je su!s IS’ mesajının yayımlanmasıdır63. Daha tehd!tkâr 
b!ç!mde, S!ber-Hal!fel!"!n ant!-I%$D operasyonlarda yer alan Fransız 
askerler!n!n k!#!sel k!ml!k b!lg!ler!n! yayımlamı# olması da kr!t!kt!r64. Son 
olarak, grubun 2015 yılı ba#larında ABD Merkez Komutanlı"ı’nın resm! 
Tw!tter hesabını hacklem!# olması da öneml!d!r65.  

I%$D’!n s!ber-uzayda gel!#t!rd!"! !mkân ve kab!l!yet ve varlık c!dd!ye 
alınmalıdır. Hoffman ve Schwe!tzer tarafından N!san 2015 tar!hl! 
çalı#malarında bel!rt!ld!"! g!b!: 

“S!ber-uzayın c!hatçı b!r örgüt tarafından kullanılması yen! olmasa da, 
I%$D !nternet! ve özell!kle sosyal medyayı d!"er terör örgütler!nden oldukça 
yo"un b!ç!mde kullanmaktadır. Örgütün teknoloj!k yetenekler!n!n yanı sıra, 
s!ber-c!hat özell!kler!n!n I%$D’! herhang! b!r köktend!nc! $slamcı örgütten, 
Batı ve $slam dünyasında küresel b!r markaya dönü#türdü"ü görülmekted!r. 
Örgütün Orta Do"u’da ve küresel ölçekte etki alanı olu#turma çabalarının 
bir parçası olarak, I%$D Dabık adlı periyodik yayınında propaganda 
çalı#maları yapmakta ve YouTube, Twitter ve di"er web platformlarında 
yüksek kal!tede görsel yayınlar hazırlamaktadır. Ayrıca, örgüt sosyal a"ları 
kend! gereks!n!mler! ve hedefler! do"rultusunda daha önce görülmeyen b!r 



ölçekte kullanmaktadır. I%$D Tw!tter, Facebook, Tumblr ve Instagram’ı etk!n 
b!ç!mde kullanmaktadır ve ABD yetk!l!ler!n!n !fade ett!kler! g!b! örgütün 
mensupları ve destekç!ler! günde ortalama 90,000 tweet atmaktadırlar. 
Son yapılan ara#tırmalarda, I%$D destekç!ler!n!n 200 – 500 kadarı her gün 
akt!f olarak kullanılan toplam 46,000 Tw!tter hesabına sah!p oldukları 
bel!rt!lmekted!r ve örgüt propagandası bu hesaplar aracılı"ıyla yayılmaktadır. 
…Sosyal medya kullanımının yanı sıra, I%$D’!n s!ber-c!hat faal!yetler! web 
s!teler!ne saldırıları da !çermekted!r”66. 

S!ber-Hal!fel!"!n faal!yetler! Türk!ye açısından özell!kle gençl!k arasında 
rad!kal f!k!rler!n yayılması ba"lamında kr!t!k tehd!tler olu#turmaktadır, 
z!ra Türk!ye’de !nternet kullanımı d!"er Orta Do"u ülkeler!ne göre 
çok daha yüksekt!r. Ayrıca, Türk!ye’n!n I%$D kaynaklı s!ber saldırılara 
maruz kalması, söz konusu saldırıların resm! !nternet s!teler! !le ana akım 
medyaya yönelik olması da muhtemeldir.
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Türk!ye’ye yönel!k s!ber saldırılar ve faal!yetler çerçeves!nde, bu çalı#ma !k! 
örnek vaka anal!z!ne yer verecekt!r. Bunlardan !lk! 2008 yılında Bakü-T!fl!s-
Ceyhan petrol boru hattında ya#anan patlamalar ve !k!nc!s! de 2015 yılında 
Türk!ye’dek! genel elektr!k kes!nt!s!d!r. Erz!ncan yakınlarında meydana gelen 
!lk örnek olay kapsamında, Türk!ye’dek! boru hatlarının her zaman terör!st 
saldırılara kar#ı kırılgan b!r yapıları oldu"u bel!rt!lmel!d!r. 1987 !le 2010 
yılları arasında Türk!ye’dek! boru hatlarına yönel!k 59 sabotaj olmu#, söz 
konusu 59 sabotajın 19’u 2007 !le 2010 yılları arasında gerçekle#t!r!lm!#t!r67.  

2008 yılında ya#anan saldırıyı !se ‘her zamank! saldırılardan b!r!’ olarak 
tanımlamak mümkün de"!ld!r. Bazı kaynakların bel!rtt!kler! üzere, 
“soru#turmanın g!zl!l!"!nden ötürü !s!mler!n!n açıklanmasını !stemeyen dört 
k!#!n!n !fadeler!ne göre, hackerlar alarmları kapatmı#lar, !let!#!m! kesm!#ler 
ve borulardak! ham petrolün basıncını yükseltm!#lerd!r. 30 A"ustos 2008 
tar!h!nde kullanılan esas s!lah b!r ‘klavyed!r’ ve basıncı de"!#t!rerek büyük 
b!r patlamaya neden olmu#tur”.68 Bahse konu saldırı Rusya’nın 2008 yılında 
Gürc!stan’da !cra ett!"! harekât !le aynı döneme rastlamı#tır ve bu nedenle 
#üphe çekmekted!r, z!ra BTC hattı Moskova’nın Avrasya co"rafyasındak! 
enerj! ba"lamındak! jeostratej!k çıkarlarına ters dü#mekted!r69. Gerçekten de 
!lg!l! olayda boru hattı tes!sler!ne yönel!k jammer kullanımı, alarm s!stemler! 
ve !let!#!m!n kes!lmes! ve uydu s!stemler! !le ba"lantının kes!lmes!ne yönel!k 
çabalar tesp!t ed!ld!"! bazı kaynaklarca do"rulanmaktadır70. 

7�UNL\H·GH�6LEHU�*�YHQOLN�YH�1�NOHHU�(QHUML ����



7�UNL\H·GH�6LEHU�*�YHQOLN�YH�1�NOHHU�(QHUML ����

Hackerların !lg!l! olayda güvenl!k kamerası kayıtlarını s!ld!"! 
anla#ılmaktadır. Ancak olay yer!n! gören kızıl ötes! b!r kamera söz 
konusu tes!s yakınında bulunan ve d!züstü b!lg!sayarlar ta#ıyan !k! 
k!#!n!n görüntüler!n! kaydetm!#t!r71. Rusya – Gürc!stan Sava#ı önces!nde 
Ankara – T!fl!s !l!#k!ler! oldukça yakın b!r prof!ldeyd! ve Türk yönet!m! 
Gürc!stan’ın NATO üyel!"!n! desteklem!#t!r. Bu ba"lamda, 2008 Rusya 
– Gürc!stan Sava#ı sırasında bazı Rus yetk!l!ler!n, Ankara’yı, Gürcistan’ı 
cesaretlendirmek ve askeri destek vermekle suçlaması da dikkat çekicidir72.  

$ncelemeye alaca"ımız !k!nc! ses get!r!c! s!ber saldırı !dd!ası 31 Mart 2015 
tar!h!nde Türk!ye’n!n 81 !l!n!n 44’ünü etk!leyen elektr!k kes!nt!ler! !le 
!lg!l!d!r. Bu olayda s!ber saldırı !ht!mal! b!zzat Ba#bakan Ahmet Davuto"lu 
tarafından d!le get!r!lm!#t!r ve bazı medya kaynakları saldırının arkasında 
$ran olab!lece"!n! bel!rtm!#lerd!r. Bu çerçevede $ran’ın söz konusu saldırıyı 
Cumhurba#kanı Erdo"an’ın Tahran’ı bölgesel hegemonya kurmakla suçlaması 
ve Yemen’de Körfez ülkeler!n!n yürüttü"ü operasyonlara destek vermes!ne 
cevaben gerçekle#t!rd!"! de söylenm!#t!r73. Gün boyu süren kes!nt!ler!n 298 
organ!ze sanay! bölges!nde üret!m! durdurdu"u ve yakla#ık 700 m!lyon dolara 
mal oldu"u tahm!n ed!lmekted!r74. Bazı uzmanlar daha kötümser tahm!nlerde 
bulunarak zararın 1 m!lyar doları bulab!lece"!n! öne sürmü#lerd!r75. Elektr!"!n! 
do"rudan $ran’dan alan Van’ın kes!nt!lerden etk!lenmemes! d!kkat çek!c! olsa 
da76, henüz tey!t ed!leb!len ve saldırıların fa!l!n!n $ran oldu"unu kes!n b!ç!mde 
do"rulayan ver!lere, kamuya açık kaynaklar !le ula#mak mümkün olmamı#tır.     

2010 yılında CSIS adlı ABD merkezl! dü#ünce kurulu#u !ç!n kaleme aldı"ı 
raporda, James Andrew Lew!s elektr!k hatlarının s!ber saldırılara maruz 
kalab!lece"!n! açık !fadelerle bel!rtm!#t!r. Lew!s’e göre:

“Elektr!k güç s!stemler! her zaman asker! ve gayr!n!zam! unsurlar !ç!n yüksek 
öncel!kl! hedefler olmu#tur. Z!ra !let!m hatlarının havaya uçurulması ya 
da s!stem!n kapatılması ve güç santraller!n!n hedef alınması gayr!n!zam! 
unsurlar !ç!n her zaman kolay ve ucuz olmu#tur. Bu ger!lla harb!n!n 
normal akı#ı !ç!nde de"erlend!r!lmel!d!r. Düzenl! ordular da benzer 
#ek!lde enerj! santraller!n! ya da h!droelektr!k tes!sler!n! hedef almayı, b!r 
bombardıman operasyonu çerçeves!nde planlamaktadırlar. … Idaho Ulusal 
Laboratuvarlarında gerçekle#t!r!len Aurora testler! büyük jeneratörler!n 
kend!ler!n! !mha etmeler!ne ya da zarar vermeler!ne neden olab!lecek 
uzaktan müdahaleler!n mümkün oldu"u kanıtlamı#tır.  Ara#tırmacılar 
jeneratörler!n operasyonel döngülerini uzaktan de"i#tirebilmi#lerdir. 
$lgili kayıtlar jeneratörün sarsıldı"ını ve dumanlar çıkararak çalı#mayı 
durdurdu"unu göstermekted!r. … Y!ne bel!rlenemeyen yabancı kaynakların 
elektr!k a"larına yönel!k b!lg!sayar a"ı tabanlı müdahaleler!ne !l!#k!n kanıtlar 
mevcuttur. Bazı elektr!k #!rketler! her ay kayna"ı bel!rlenemeyen benzer 



b!nlerce g!r!#!m rapor etmekted!rler ancak b!rçok kez bunun b!r asker! ke#!f 
faal!yet! m! yoksa s!ber suç mu oldu"unu tam olarak tesp!t edememektey!z. 
Ayrıca elektr!k hatlarına yönel!k a" altyapısını hedef alan ke#!f ve s!ber 
saldırı g!r!#!mler! ve potans!yel zaf!yetler! anlamak !ç!n bu çerçevede yapılan 
çalı#maların oldu"u da b!l!nmekted!r77.

Stratej!k olarak elektr!k hatları yüksek de"erl! hedeflerd!r z!ra dü#mana 
do"rudan ve dolaylı zarar vereb!lme kapas!tes!ne sah!pt!rler. Asker! b!r 
perspekt!ften bakıldı"ında, b!r elektr!k !let!m hattına maks!mum zarar yüksek 
!rt!fada nükleer patlama ya da s!ber harp yoluyla ver!leb!l!r. Rusya, Ç!n, $ran 
ve Kuzey Kore g!b! devletler kr!t!k m!ll! altyapı hedefler! ba"lamında elektr!k 
hatlarına saldırmayı da de"erlend!rd!kler!n!n s!nyaller!n! verm!#lerd!r78.
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2015 yılında ya#anan kes!nt!ler!n s!ber saldırı olma !ht!mal! 2008 boru 
hattı patlamaları kadar c!dd!ye alınmamı#tır. Öte yandan !lg!l! kes!nt! 
b!r s!ber saldırı sonucu gerçekle#m!# olmasa da b!r uyandırma-z!l! olarak 
!#lev göreb!lmel! ve günlük b!r m!lyar dolar zarara neden olab!lecek ve 
Türk!ye’de günlük hayatı felce u"ratacak olası b!r s!ber saldırıya !l!#k!n, 
yıkıcı etk!ler! ba"lamında, d!kkat çekmel!d!r. N!tek!m Türk!ye’de resm! 
!nternet a"larına ve web s!teler!ne yönel!k s!ber saldırılar Mayıs 2015’ten 
sonra tedr!c! olarak gözlemlenm!#t!r. Bel!rt!len saldırılar yakla#ık 12 ‘s!ber 
taarruz çıkı# hattından’ e# zamanlı olarak kurgulanmı#tır.        

Bakü-T!fl!s-Ceyhan petrol boru hattına yönel!k 2008 saldırısı Türk karar 
ver!c!ler !ç!n çok de"erl! dersler !çermekted!r. Öncel!kle, söz konusu 
saldırı s!ber taarruzun k!net!k etk!ler!n! göstermes! ba"lamında öneml!d!r. 
$k!nc!s!, bahse konu saldırı bölgesel güvenl!k konuları, enerj! jeopol!t!"! ve 
asker!-s!yas! rekabet arasındak! ba"lantıyı gösterm!#t!r. Üçüncü olarak, bu 
s!ber saldırı kr!t!k m!ll! altyapının zaf!yet!ne ve sava#ın be#!nc! boyutundak! 
tehd!tlere d!kkat çekm!#t!r.  

BTC saldırısına cevaben, Ankara s!ber savunma kapas!tes!n! yükseltmey! 
hedeflem!#t!r. Bu çerçevede, 2010 yılında M!ll! Güvenl!k Kurulu konuyu 
gündem!ne almı#, 2012 yılında da TSK bünyes!nde S!ber Komutanlık 
kurulmu#tur79. 2011 yılında Türk!ye !lk m!ll! S!ber Güvenl!k Tatb!katı’nı 
!cra etm!#, tatb!kat kapsamında senaryolar ve kırmızı-takımlar tarafından 
gerçekle#t!r!len yıkıcı faal!yetler yer almı#tır80. Dört yıl sonra Türk!ye’n!n 
Kırmızı K!tap olarak b!l!nen ve Türk Devlet!n!n kurumları !ç!n stratej!k 
rehberl!k ve doktr!n kayna"ı olan M!ll! Güvenl!k S!yaset Belges!, s!ber 
güvenl!"! de esas konuları arasına almı#tır81.

7�UNL\H·GH�6LEHU�*�YHQOLN�YH�1�NOHHU�(QHUML ����



���6RQXo�YH�gQHULOHU

Asker! b!r perspekt!ften bakıldı"ında, yüksek prof!ll! b!r s!ber s!lahın, 
nükleer silah, biyolojik silah, zaman ayarlı bomba, anti-radyasyon füzesi, 
özel kuvvetler ve bir Orta Ça" kılıcının karakteristik niteliklerini aynı anda 
ta#ıdı"ı söylenebilir. Yüksek prof!ll! b!r s!ber s!lah b!r ölçüde nükleer s!lah 
karakter!st!"! ta#ır z!ra kr!t!k m!ll! altyapıyı c!dd! b!ç!mde zarar verecek 
#ek!lde hedef alab!l!r; aynı zamanda b!r ölçüde b!yoloj!k s!lahları andırır 
z!ra s!ber saldırının tesp!t ed!lmes! ve saldırganın k!ml!"!n!n bel!rlenmes! 
özel !st!hbar! çalı#ma gerekt!rmekted!r. B!r boyutuyla ant!-radyasyon 
füzeler!ne benzemekted!r z!ra s!nyaller! !zleyerek hedef!ne varab!l!r ve 
daha müteak!p saldırılar !ç!n zem!n hazırlar. B!r ölçüde zaman ayarlı b!r 
bombayı anımsatmaktadır z!ra saldırı anı !le etk! zamanı arasındak! bo#luk 
saldırgan tarafından d!zayn ed!leb!l!r. Özel ve g!zl! operasyon unsurları 
olmaları neden!yle, s!ber s!lahlar b!r ölçüde de özel kuvvetler harekâtlarını 
andırmaktadır. Son olarak, caydırıcılık ba"lamında s!ber s!lahların b!r Orta 
Ça" #övalyes!n!n kılıcına benzet!lmes! mümkündür z!ra kılıcı kalkan !le 
caydırmak olası de"!ld!r.    

Bel!rt!len asker! de"erlend!rmeler ı#ı"ında, s!ber harb!n karma#ık b!r 
fenomen oldu"u ve sava#ı, teknoloj!k !lerlemen!n ötes!nde b!r de"!#!me 
zorladı"ı söyleneb!l!r. S!ber harb!n !çerd!"! teknoloj!k !lerlemeler ve 
!mkânlar, gerek k!net!k gerekse k!net!k olmayan etk!ler! ve yetenekler! 
!le orantılı olarak, yen! doktr!nler, te#k!lat yapıları, konseptler, stratej!k 
ve takt!k yakla#ımlar, taarruz! ve müdaf! hareket tarzları ve daha da 
öneml!s!, yen! b!r sava#çı sınıfı olu#turmaktadır. Öte yandan, s!ber harp 
sava#lar !ç!n yen! b!r boyutu da tanımlamaktadır. Daha önce bel!rt!ld!"! 
üzere, sava#ın boyutları b!rb!rler! !le !l!nt!l!d!r ve çatı#ma trendler! g!derek 
mü#terek harekât konseptler!n! ön plana çıkarmaktadır. Bu durum da, 
hava-kara harekatı, hava-den!z harekatı g!b! hususlar, kara, hava ve den!z 
kuvvetler! unsurlarını g!derek daha entegre b!ç!mde çalı#maya !tmekted!r 
ve a" merkezl! harekatı da te#v!k etmekted!r. Son yüzyılda uzayın da bu 
karma#ık resme dah!l olması önem arz etmekted!r ve mevcut asker! harekat 
ortamlarında uzay-tabanlı yetenekler vazgeç!lmez b!r önem kazanmı#tır.

Günümüz !t!bar!yle, füze savunma ya da kıtalararası bal!st!k füze 
operasyonları g!b! karma#ık görevler uzay-tabanlı s!stemler olmadan 
yapılamazlar. Topçu s!stemler!, ana muharebe tankları, hatta modern 
p!yade dah! GPS-tabanlı s!stemlerden ve takt!k !st!hbarat a"larından 
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do"rudan harekât alanında yararlanmaktadırlar.

S!ber ba"ımlılıkta ve !ler! elektron!k teknoloj! altyapısında ya#anan hızlı 
de"!#!mler s!ber-uzayın harb!n d!"er boyutları !le daha güçlü entegre 
olmasını sa"lamaktadır. Bu ba"lamda, a" merkezl! harekât konseptler! 
komuta-kontrol-komün!kasyon-b!lg!sayar-!st!hbarat-ke#!f-gözetleme 
(C4ISR) altyapısı ve hassas güdümlü s!lahlar ba"lamında g!derek daha çok 
b!lg!sayarlara ba"ımlı olmaktadır. Bu #artlar altında, s!ber s!lahlar dü#manı 
felce u"ratma ve komuta-kontrol altyapılarını körle#t!rme yetenekler! 
dolayısıyla önem kazanmaktadır. Ayrıca, elektron!k harp, hava kuvvetler! 
ba#ta olmak üzere b!rçok asker! kuvvet!n ve b!rl!"!n faal!yetler!nde g!derek 
artan b!r yer tutmaktadır ve s!ber harp !le daha yakın !l!#k! gel!#t!rmekted!r. 
Benzer b!r durum enformasyon operasyonları ve ps!koloj!k harp !ç!n de 
söyleneb!l!r.

Sonuç olarak, s!ber harp, harb!n yen! b!r boyutu ve asker! teknoloj!k 
gel!#meler!n b!r tezahürü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Asker! 
Meselelerde Devr!m teor!s!n!n de gerekt!rd!"! #ek!lde, adaptasyon 
kapas!tes! yalnızca savunmaya !l!#k!n b!r zorunluluk olarak de"!l, aynı 
zamanda devlet ve devlet dı#ı aktörler !ç!n taarruz! avantaj kazanılacak 
b!r !#lev olarak önem kazanmaktadır. Türk!ye 21. yüzyılın karma#ık 
s!ber tehd!t ortamında b!r !st!sna de"!ld!r. Türk ekonom!s!n!n büyümes! 
enerj! altyapısına, elektr!k üret!m!ne ve h!dro-stratej!k öneme sah!p 
barajlara do"rudan ba"ımlıdır. Türk!ye b!r enerj! geç!# merkez! olmak ya 
da $stanbul’u b!r havayolu ula#ımı merkez! hal!ne get!rmek g!b! stratej!k 
hedefler!n! !zlemey! sürdürmekted!r. Türk!ye’n!n devlet ve özel sektör 
alanlarındak! ver! tabanlarının büyük bölümü, finans ve bankacılık 
faaliyetlerinin önemli kısmı ve enformasyon akı#ı dijital ortamda yer 
almaktadır. Bu nedenle s!ber güvenl!k Türk güvenl!k ortamının kr!t!k b!r 
parçasıdır. 

Bu çalı#ma a#a"ıda payla#ılan öner!ler! Türk karar ver!c!ler!n d!kkatler!ne 
sunmaktadır:

- TSK bünyes!nde b!r S!ber Komutanlık kurulması takd!rle 
desteklenmekted!r. Türk S!ber Komutanlı"ı !le NATO bünyes!ndek! 
Cooperat!ve Cyber Defense Center of Excellence, US CYBERCOM 
ve d!"er müttef!k te#k!latlar arasındak! i#birli"inin derinle#tirilerek 
geli#tirilmesinde yarar mütalaa edilmektedir. 
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- 2011 yılında !cra ed!len ve b!rçok kurumun katıldı"ı s!ber tatb!kat 
takd!rle desteklenmekted!r. S!ber tehd!tler !le mücadelede kurumlar arası 
e#güdüm ve !#b!rl!"! hayat! önemdedir. Türk S!ber Komutanlı"ı !le !lg!l! 
açık kaynaklı b!lg!ler sürekl! ve s!stemat!k kırmızı-takım çalı#masının ve 
sızma testler!n!n eks!kl!"!n! göstermekted!r. Bu nedenle düzenli olarak 
siber tatbikatlar düzenlenmesi ve etkili kırmızı takım aktivitesi tavsiye 
edilmektedir.

- Güvenl!"e yönel!k yen! meydan okumalar ı#ı"ında, Ankara’nın, 
kr!t!k m!ll! altyapıya yönel!k stratej!k hesaplarını, s!ber esp!yonaj, 
a" merkezl! harp, ps!koloj!k harp, enformasyon harb!, elektron!k 
harp ve s!nyal !st!hbaratı g!b! alanları da d!kkate alarak, s!ber harp 
kapsamındak! k!net!k ve k!net!k olmayan etk!ler ba"lamında gözden 
geç!rmes!nde fayda mütalaa ed!lmekted!r. Böyle b!r dönü#üm !ç!n farklı 
d!s!pl!nlerden gelecek uzmanlar tarafından olu#turulacak b!r kom!syon 
olu#turulmasında yarar görülmekted!r. Böyle b!r kom!syon, MGK 
Genel Sekreterl!"! bünyes!nde olu#turulab!l!r ve s!ber güvenl!"e !l!#k!n 
tartı#maları devlet!n z!rves!ne ta#ıyab!l!r. Ayrıca MGK’nın anayasal 
olarak !k! ayda b!r toplanması konunun f!kr! tak!b! açısından da 
sürekl!l!k sa"layacaktır.  

- Asker! teor!k ve doktr!ner perspekt!fle, yalnızca s!ber savunmaya yatırım 
yapmanın ‘tek kanatla uçmak’ anlamına geld!"! vurgulanmalıdır. Bu 
nedenle, s!ber taarruz! faal!yetler !ç!n gerekl! yasal çerçeve ve yetenekler 
ba"lamında, NATO !mkân ve kab!l!yetler! !le uyumlu çalı#maların 
yapılması önem arz etmekted!r.  

- Bu çalı#ma, S!lahlı Kuvvetler, kolluk güçler!, !ç güvenl!k !st!hbaratı, 
Dı#!#leri ve yargı makamlarını kapsayacak kurumlar-arası bir yapının 
kurulmasında yarar görmektedir. Ayrıca, TSK bünyes!ndek! S!ber 
Komutanlı"ın sev!yes!n!n yükselt!lmes! de !lerleyen yıllar !ç!n 
de"erlend!r!leb!lecek b!r husustur. 

- S!ber güvenl!k çok d!s!pl!nl! b!r sahada yükselen b!r !ht!sas alanına 
kar#ılık gelmekted!r. Bu nedenle, Türk güvenl!k güçler! !ç!n akadem!k 
dünya, dü#ünce kurulu#ları ve özel sektörün de dâh!l oldu"u yen! e"!t!m 
programları olu#turulması yararlı olacaktır.

- Özel sektör ve devlet güvenlik birimleri siber savunma ve güvenli"e 
yönelik bütüncül bir yakla#ımın vazgeçilmez aktörleridir. Özel sektörün 
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siber zafiyetleri, b!rer ‘s!ber taarruz çıkı#’ hattı olarak olası dü#manların 
planlarına h!zmet edeb!l!r. Ayrıca, d!j!tal s!stemler!n kar#ılıklı ba"ımlılı"ı 
gere"! ve b!lg!n!n hızlı akı#ı neden!yle, güvenl!k açıkları yıkıcı s!ber 
esp!yonaj faal!yetler! !ç!n daha karma#ık olanaklar sunab!l!r. Dahası, 
Türk!ye özel sektör ve devlet arasında s!ber güvenl!k alanında !#b!rl!"! 
!ç!n net b!r organ!zasyon model!ne veya doktr!ne sah!p de"!ld!r. 
Bel!rt!len nedenlerle bu çalı#ma, Türk!ye !ç!n s!ber güvenl!"e ve 
savunmaya, hem te#k!lat yapılanması hem de kültürel boyutlarda, daha 
bütünsel ve gen!# kapsamlı b!r yakla#ımın gel!#t!r!lmes!n! önemle tavs!ye 
etmekted!r.  

- N!hayet Türk!ye’n!n s!ber savunma ve s!ber saldırı yetenekler!n!n 
gel!#t!r!lmes!nde NATO’nun bu alandak! potans!yel yönel!m!n!n de 
önem ta#ıyaca"ı açıktır. 2016 yılındak! Var#ova Z!rves! önces!nde NATO 
l!derler!n!n s!ber konusu !le !lg!l! öneml! b!r karar ar!fes!nde oldukları 
b!l!nmekted!r. Söz konusu Z!rve NATO’nun s!ber yetenekler!n!n 
gel!#t!r!lmes! açısından b!r dönüm noktası olab!l!r. Bu ba"lamda NATO 
!ç!nde süren tartı#ma, s!ber!n, aynı kara, hava ve den!z g!b! !lave b!r 
operasyonel alan olarak tanımlanması !le !lg!l!d!r. S!ber alanın bu tanıma 
kavu#ması !le NATO !ç!nde, aynen nükleer alanda oldu"u g!b!, mevcut 
s!ber savunma ve s!ber saldırı yetenekler!n payla#ılması söz konusu 
olacak, NATO !tt!fak hal!nde ülkeler!n s!ber savunmalarına yardımcı 
olmakla mükellef olacak ama aynı zamanda ülkeler!n tamamlayıcı s!ber 
yetenekler gel!#t!rmeler! hususunda da b!r rol üstlenecek ve bununla !lg!l! 
b!r yol har!tası çıkaracaktır.

- Türk!ye, NATO’nun bu daha !dd!alı s!ber doktr!n!ne yönelmes!n! 
savunan müttef!k ülkeler arasındadır. Buna kar#ılık, ABD g!b! kısmen 
kend! mevcut yetenekler!n! açıklamak ve bunları bu a#amada d!"er 
NATO müttef!kler!ne destek vermek için kullanmak istemeyen ülkeler 
oldu"u g!b!, Fransa g!b! s!ber güvenl!k konusunda NATO yer!ne 
AB’n!n öncü rol üstlenmes!n! !steyen ülkeler de bulunmaktadır. Ancak 
Türk!ye’n!n Aralık ayı !ç!nde kar#ıla#tı"ı s!ber saldırı g!b! örnekler!n 
de önümüzdek! dönemde artması muhtemel oldu"undan, NATO 
l!derler!n!n, 2016 Var#ova Z!rves!nde $tt!fakın s!ber doktr!n!n!, bu 
alandak! görev ve yetenekler!n! güçlend!rme yönünde karar almaları 
beklenmekted!r. Böyles!ne b!r karar Türk!ye’n!n de s!ber alanda yen! 
adımlar atmasını ve yetenekler!n! gel!#t!rme yönünde daha tutarlı b!r 
!radeye sah!p olmasını beraber!nde get!recekt!r.
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