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GİRİŞ
10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile
bilim, teknoloji ve yenilik ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak
politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK)
kurulmuştur. BTYPK’nın görev ve yetkileri arasında bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük
kazandıracak alanları tespit edip bu alanlara yönelik tavsiyelerde bulunmak; bilim ve teknoloji alanındaki
araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri
doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla altyapı, insan
kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaparak öneriler oluşturmak yer
almaktadır.
Cumhurbaşkanlığı İkinci 100. Günlük İcraat Programı kapsamında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları
Kuruluna (BTYPK) tevdi edilen “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın
Hazırlanması” görevine istinaden yürütülen önceliklendirme çalışmalarında küresel eğilimler ve ulusal
ihtiyaçlar açısından ön plana çıkan teknoloji alanları, etki ve yapılabilirlik olmak üzere iki temel boyutta
kapsamlı olarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda, “siber güvenlik (bilgi güvenliği ve kriptoloji dahil)” hem
yapılabilirlik hem etki açısından ön plana çıkan alanlardan biri olmuştur.
Öte yandan, siber güvenlik, Onbirinci Kalkınma Planı kapsamında kritik teknolojilerden biri olarak
belirlenmiştir. Ayrıca, siber güvenlik, ulusal savunma sisteminin çok önemli bir parçasını oluşturmakta,
yerli ve millî ürünler geliştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu
bağlamda, Onbirinci Kalkınma Planı’nda “ülkemizin millî güvenliği açısından ortaya çıkabilecek
muhtemel risklerin proaktif bir biçimde önlenebilmesinin” önemine dikkat çekilerek; bu alanda hukuki,
sektörel, kurumsal ve insan kaynakları açısından yeni adımlar atılmasına yönelik politika tedbirleri yer
almaktadır. Bunun yanı sıra, siber güvenlik, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında da kritik
teknolojilerden biri olarak belirlenmiştir. Millî Teknoloji Hamlesi’nin öncelikli projelerinde ve millî
inisiyatiflerinde oluşabilecek siber güvenlik riskleri belirlenecek, bertaraf edilmesi için güvenlik önlemleri
alınacak, açık kaynak tabanlı ve yerli çözümlerin geliştirilmesinin destekleneceği belirtilmektedir. Ayrıca,
yeni dönem Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2020-2023 ve Eylem Planı kapsamında belirlenen sekiz
stratejik amaç bağlamında teknoloji odaklı stratejik amaçlar olarak yeni nesil teknolojilerin güvenliği ve
yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesi ve desteklenmesine yer verilmektedir.
Yukarıda bahsedilen ülke önceliklerimiz ve ihtiyaçlara istinaden Kurul bünyesinde TÜBİTAK'ın teknik
desteği aracılığıyla “Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası” hazırlanması gerekliliği karar verilmiştir.
Teknoloji Yol Haritası; ilgili alt teknolojiler özelinde belirlenen stratejik hedefler, ülkemizin bu hedeflere
ulaşması için geliştirilmesi kritik olan ürün/teknolojiler, bunların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri
ve son olarak da geliştirilen kritik ürün/teknolojilerin öncelikli sektörel uygulamaları şeklinde çok katmanlı
bir yapıda oluşturulmuştur.
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KAPSAM VE GENEL BİLGİLER
Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası (TYH) siber güvenlik teknolojilerinin tüm dünyada hem
bilimsel ve teknolojik açıdan kat ettiği mesafe hem de farklı sektörlerdeki kullanım ihtiyaçları
ile ulusal güvenliği de etkileyen yönlerinin olması nedeniyle bu alanda çalışan araştırmacılara
ve kuruluşlara faydalı olması açısından hazırlanmıştır. TYH içeriğinde siber güvenliği besleyici
ve destekleyici olmasının yanı sıra yeni nesil teknolojilerin güvenliği hususlarında yapay zekâ
ve makine öğrenimi, blokzincir gibi yükselen ve kilit teknolojilere de yer verilmektedir. Bu
bölümde TYH’nın kapsam belirleme çalışmaları sunulmakta, sonraki bölümlerde ise ilgili
teknolojilerin dünyadaki ve Türkiye’deki durumlarından kısaca bahsedilmektedir.
Siber güvenlik veri, işlem, süreç, politika, deneyim, kapasite, insan ve sistemlerin güvenliğinin
siber ortamda sağlanmasıdır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) siber güvenliği;
“kurum, kuruluş ve kullanıcıların bilgi varlıklarını korumak amacıyla kullanılan yöntemler,
politikalar, kavramlar, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi
uygulama deneyimleri ve kullanılan teknolojiler bütünü” olarak tanımlamaktadır. Siber
güvenliğin en temel prensibi üretilen veri ile en küçük veri parçasının gizliliğinin korunabilmesi
ile verinin erişiminin yönetilebilmesidir. Ayrıca verinin bir noktadan diğer noktaya giderken
bütünlüğü de bozulmamalıdır. Siber güvenlik sadece gizlilik ve bütünlük esaslı olmadığından
günümüzde verilerin birden fazla program ya da sunucu veya kullanıcı tarafından aynı anda
korunması gerekliliği, siber güvenlik kavramını daha zorlu ve yeni nesil teknolojilerle birlikte de
daha karmaşık hale getirmektedir. Siber güvenlik kavramının temelde donanım, yazılım, insan,
değerler katmanları ile politik katman olarak beş ana katmandan oluştuğu belirtilmektedir. Bu
katmanların hepsi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkesi altında yer almaktadır (Bıçakcı, 2019).
Günümüzde siber güvenlik, hayatın birçok farklı alanına ve çeşitli sektörlere etki eden yatay
bir teknoloji alanı konumundadır. Özellikle ulusal güvenlik ve ulusal savunma sistemlerinin de
kritik bir bileşenidir. Hızla dijitalleşen dünya siber güvenlik alanının büyümesine hizmet
etmektedir. Askeri ekipmandan sağlık araçlarına kadar hemen bütün cihazların dijitalleşmekte
ve siber uzayla etkileşmekte; fiziksel katman ile siber katman birbirine yakınsamaktadır. Bu
hızlı gelişmeler çerçevesinde ülkelerin siber güvenlik alanına odaklanmamaları durumunda
yaşanacak zararların yıkıcı olacağını göstermektedir. Aynı şekilde, yapay zekâ ve benzeri
teknolojilerin

yükselişiyle

birlikte

güvenlik

sahasının

daha

da

derinleşeceği

öngörülebilmektedir.
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Bu çalışmada, Siber Gübenlik TYH kapsamında kullanılan temel kavramlara ilişkin Ulusal
Siber Güvenlik Stratejisi 2020-2023 ile verilen tanımlar kabul edilmektedir. Bunlar aşağıdaki
gibidir:1


Siber Güvenlik: Siber uzayı oluşturan bilişim sistemlerinin saldırılardan korunmasını, bu
ortamda işlenen bilginin/verinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin güvence altına
alınmasını, saldırıların ve siber olayların tespit edilmesini, bu tespitlere karşı tepki
mekanizmalarının devreye alınmasını ve sonrasında ise sistemlerin yaşanan siber olay
öncesi durumlarına geri döndürülmesini kapsayan faaliyetler bütünü. Siber güvenlik en
temel haliyle verinin ve bilginin gizliliği (confidentiality), bütünlüğü (integrity) ve
erişilebilirliğinin (availability) korunmasıdır.



Bilgi Güvenliği: Bilişim sistemlerinin ve bilgilerin izinsiz kullanımını, yetkisiz kişilerce
erişilmesini ve ifşa edilmesini, silinmesini, değiştirilmesini ve zarar görmesini, engellemek,
bu sistem ve bilgilere yetkili kişiler ve işlemlerin ihtiyaç duyulan zamanda ve kalitede
erişebilmesini sağlamak için yürütülen faaliyetler bütünü.



Siber Olay: Bilişim ve endüstriyel kontrol sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen
bilginin/verinin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesi.



Siber Risk: Siber tehditlerin bir veya birden çok bilgi varlığındaki açıklığı kullanarak zarar
yaratma potansiyeli. Siber olayın olumsuz sonuçlarına ilişkin olasılıklar kombinasyonu.



Siber Saldırı: Siber uzaydaki bilişim ve endüstriyel kontrol sistemlerinin veya bu sistemler
tarafından işlenen bilginin/verinin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliğini ortadan kaldırmak
amacıyla, siber uzayın herhangi bir yerindeki kişi ve/veya bilişim sistemleri tarafından
kasıtlı olarak yapılan işlemler.



Siber Suç: Bir bilişim sisteminin güvenliğini ve/veya buna bağlı verileri ve/veya
kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlar.



Siber Tehdit: Bir kurumun veya sistemin zarar görmesi ile sonuçlanabilecek istenmeyen
bir siber olayın potansiyel nedeni.



Siber Uzay: Doğrudan ya da dolaylı olarak internete, elektronik haberleşme ve bilgisayar
ağlarına bağlı olan tüm sistem ve hizmetler. Ancak, Siber uzayı esas alan siber güvenlik
kendi başına sanal bir alan değildir. Siber uzay fiziksel ve sanal alanın etkileşiminden
oluşan bir alandır.2

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2020-2023 ve Eylem Planı , Ankara (2020), Erişim:
https://hgm.uab.gov.tr/uploads/pages/strateji-eylem-planlari/ulusal-akilli-ulas-im-sistemleri-strateji-belgesi-ve-2020-2023-eylemplani.pdf
2
Bıçakcı, S., 2019, “Siber Güvenlik ve Savunma”, Güvenlik Yazıları Serisi, No.42, Kasım 2019.
https://trguvenlikportali.com/wp-content/uploads/2019/11/SiberGuvenlik_SalihBicakci_v.1.pdf
1
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İleri Düzey/Gelişmiş Kalıcı Tehdit (APT): İleri seviyeli bilgi birikimiyle ve tekniklerle
geliştirilmiş ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için çoklu vektör ataklarını kullanabilen
tehdit.



Sıfırıncı Gün (Zero-Day) Zafiyeti: Donanım, işletim sistemleri veya uygulamalarda yeni
ortaya çıkmış, henüz herhangi bir yaması veya güncellemesi geliştirilmemiş bir açıklıktan
kaynaklanan ve kullanılan saldırı yöntemi ortaya çıkana kadar bilinmeyen zafiyet türü.



Zafiyet: Siber uzayda yer alan varlıkların herhangi bir siber tehdit tarafından
kullanılabilecek zayıflıkları.



SCADA: Denetimsel Kontrol ve Veri Toplama



Kritik Altyapı: İşlediği bilginin/verinin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda
can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına veya kamu
düzeninin bozulmasına yol açabilecek bilişim sistemlerini barındıran altyapılar.



Kritik Altyapı Sektörleri: Mülga Siber Güvenlik Kurulu’nun 20 Haziran 2013 tarihli ve 2
sayılı kararı uyarınca kritik altyapıları barındırmakta olan “Elektronik Haberleşme”, “Enerji”,
“Finans”, “Ulaştırma”, “Su Yönetimi” ve “Kritik Kamu Hizmetleri” sektörleri.

Temel kavramlardan yola çıkılarak, Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritasının (TYH) kapsamının
oluşturulması için öncelikle ulusal ve uluslararası taksonomiler, bu taksonomilerin
oluşturulmasına yönelik çalışmalar ile teknoloji yol haritaları araştırılmıştır. Daha sonrasında
TÜBİTAK-BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) yetkilileri ve uzmanları ile istişâre
sonucunda genel kapsam belirlenmiştir. Belirlenen kapsam öncelikle siber güvenlik
ekosistemine uygulanan geniş katılımlı bir hedef önerileri anketinde geniş kapsamlı haliyle
kullanılmış; daha sonra ise katkıların değerlendirilmesine ve TYH’nın kapsamının
nihalieştirilmesine yönelik oluşturulan Siber Güvenlik TYH Danışma Grubu ile son haline
getirilmiştir (Danışma Grubu Üyeleri için Bkz EK1).
Ulusal ve uluslararası taksonomi ile teknoloji yol haritalarının araştırmasında TÜBİTAK
BİLGEM-SGE Siber Güvenlik Teknoloji ve Ürün Taksonomisi (TÜBİTAK, 2017), Savunma
Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayi Teknoloji Taksonomisi (SSTT) Çalışma Raporu (SSB,
2017), Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Ürün Matrisi/Kataloğu (2020, 2021), “Teknoloji
Öngörüsü ve Modelleme: Türkiye Siber Güvenlik Öngörüsü 2040” Doktora Çalışması (Çiftçi,
2019) ulusal olarak öne çıkan çalışmalar olmuştur. Uluslararası olarak, Avrupa Siber Güvenlik
Taksonomisi Önerisi (Avrupa Komisyonu - JRC Çalışması, 2019a, 2019b), Gartner Küresel
Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Pazarı Raporu (Gartner, 2020a), Dünya Ekonomik Forumu
Stratejik İstihbarat, Siber Güvenlik Haritalaması (WEF-Strategic Intelligence, 2021), Gartner,
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Güvenlik Teknolojileri ile ilişkili Yükselen Teknolojiler Döngüsü (Gartner, HypeCycle, 2020),
IEEE Taksonomisi (IEEE, 2017; IEEE Xplore, 2020), ABD Siber Güvenlik Taksonomisi
(NCCoE-NIST, 2020), İngiltere Siber Güvenlik Sektörel Taksonomisi (DfDCMS, 2020),
Avustralya Siber Güvenlik Yol Haritası (2018), Avustralya Siber Güvenlik Sektörü Rekabetçilik
Stratejisi (2019), Singapur Siber Güvenlik Teknoloji ve Ar-Ge Yol Haritası (2019) ve İnsanMakine Etkileşimi ile Siber Güvenlik Taksonomi Çalışması (Mahani, vd. 2019) göz önünde
bulundurulmuştur.
TÜBİTAK-BİLGEM SGE, Siber Güvenlik Teknoloji ve Ürün Taksonomisi kapsamında teknoloji
ve ürünler altı boyutta değerlendirilmektedir. Bu boyutlar;
(1) Kullanım Alanı,
(2) Entegre Olduğu Teknolojiler,
(3) Kullanıldığı Yerler,
(4) Olgunluk Düzeyleri,
(5) Tehditler,
(6) Kurulum Yöntemleri’dir.
Teknoloji kullanımını ön plana çıkaran iki boyut olarak “Kullanım alanları” ve “Entegre olduğu
teknolojiler” öncelikli olarak değerlendirilmiştir. Kullanım alanlarına göre siber güvenlik
teknolojileri; ağ güvenliği, son kullanıcı güvenlik tespiti ve koruma, kimlik ve erişim yönetimi,
mesajlaşma ve iletişim güvenliği, veri güvenliği, bulut güvenliği, güvenlik analizleri ve istihbarat,
güvenlik operasyonları, olay yönetimi ve adli bilişim, güvenlik risk ve uyum yönetimi, uygulama
ve internet güvenliği, mobil ve taşınabilir cihaz yönetimi güvenliği ve endüstriyel/nesnelerin
interneti sistemleri güvenliği olarak belirlenmiştir. Entegre olduğu teknolojilerde ise bulut
bilişim, nesnelerin interneti, büyük veri, işletim sistemleri, sanallaştırma ortamı, mobil, giyilebilir
teknoloji, veritabanı, donanım ve gömülü sistemler güvenliği ile kriptoloji belirtilmektedir.
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Avrupa Savunma Ajansı (EDA) teknoloji taksonomisini temel
alarak geliştirdiği Savunma Sanayii Teknoloji Taksonomisine göre ise siber güvenlik ile ilişkili
olarak belirtilen başlıklar aşağıdaki gibidir:
(1) A Grubu -Temel Teknolojiler: A13. Siber Güvenlik Operasyonları kapsamında;


Olay Yönetimi ve Müdahale,



Laboratuvar Hizmetleri,



Enerji Sistemleri Güvenliği,



Saldırı
8
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(2) B Grubu - Alt Sistemlere Yönelik Teknolojiler: B14. Siber Güvenlik Çözümleri
kapsamında;


Yeni Nesil Güvenlik Duvarı,



Merkezi İz Toplama ve Olay İlişkilendirme Sistemleri,



Bulut Bilişim Sistemleri,



Web Sayfası Takip Sistemleri,



Veri Sızıntısı Önleme Yazılımları,



Siber Ortam Tuzak Yazılımları,



Siber Tatbikat Sistemleri,



Güvenli Haberleşme Yazılımları,



Gerçek Zamanlı Olay İzleme,



Siber Tehdit, İstihbarat,



Zararlı/Kötücül Yazılım Analizi,



Sızma Testleri,



Web Uygulama Zafiyetleri Değerlendirme,



Web Uygulaması Kod Analizi,



İşletim Sistemleri Zafiyet Değerlendirmesi,



Ağ Zafiyet Değerlendirmesi,



SCADA Sistemleri Zafiyet Değerlendirmesi,



Ağ Zafiyet Denetimi,



Veritabanı Zafiyet Denetimi,



Yapılandırma Denetimi,



Siber Güvenlik Operasyon Merkezi,



Danışmanlık,



Kırmızı Takım Hizmetleri (aktif savunma ve siber geçirgenlik).

(3) C Grubu - Sistemler/Ürünler: Sekiz alt grubu olan C Grubunda siber güvenlik ile ilgili
başlık bulunmamaktadır.
Ulusal açıdan değerlendirildiğinde öne çıkan çalışmalardan bir diğeri Türkiye Siber Güvenlik
Kümelenmesi Ürün Matrisi / Kataloğu (2020-2021) olmuştur. Kümelenmenin bünyesindeki
firmaların teknoloji ve ürün geliştirme alanlarına göre siber güvenlik teknolojileri ile
uygulamaları, ve varsa alt kapsamları, aşağıdaki gibi verilmektedir (2021):
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(1) Ağ ve Altyapı Güvenliği (ağ analizi ve adli inceleme çözümleri, ağ erişim kontrolü
(NAC), ağ güvenlik duvarı, aktif saldırı tespit/önleme, aldatma çözümleri, DDoS
koruma, eks ve ıot/ot çözümleri, gelişmiş tehdit engelleme (APT), SDN güvenliği)
(2) Web Güvenliği (DPI, içerik filtreleme, URL bloklama)
(3) Uç Nokta Güvenliği (uç nokta tehdit koruma çözümleri, uç nokta tehdit tespit ve
aktif müdahale)
(4) Uygulama Güvenliği (DNS güvenliği, uygulama güvenlik test çözümleri (SCA,
DCA), VOIP güvenliği, web uygulama güvenliği (WAF, API gateway), yük dengeleyici)
(5) Mobil Güvenlik Çözümleri
(6) Veri Güvenliği (şifreleme, veri sınıflandırma, veri sızıntısı engelleme (DLP))
(7) Yönetim Bilgi Sistemleri
(8) Kimlik ve Erişim Yönetim Çözümleri
(9) Güvenlik Operasyon ve Olay Yönetimi Çözümleri (güvenlik analiz çözümleri,
güvenlik otomasyon çözümü (SOAR), LOG yönetimi, olay müdahale, SIEM, tehdit
simülasyon çözümleri, zafiyet yönetimi ve açıklık tarama)
(10) Tehdit İstihbarat Çözümleri
(11) Güvenli Haberleşme/Mesajlaşma
(12) Bulut Güvenliği
(13) Video Konferans Güvenliği
(14) Orkestrasyon
(15) Siber Güvenlik Eğitim ve Tatbikatı (Cyber Range) (amatör veya profesyonel
ekiplere uygulamalı olarak eğitim, simülasyon ve tatbikat altyapısı sağlayan özel bir
siber güvenlik uygulaması)
Uluslararası açıdan öne çıkan çalışmalardan biri, 2019 yılında Avrupa Komisyonu tarafından
ulusal siber güvenlik merkezlerini bir ağda bir araya getirmeye yönelik yürütülen çalışmadır
(Avrupa Komisyonu-JRC, 2019a, 2019b). Ufuk2020 kapsamında bu çalışmaya yönelik
oluşturulan pilot süreçte Avrupa Birliği siber güvenlik yetkinliklerinin sınıflandırılmasını
kolaylaştırmak için siber güvenlik terminolojilerini, tanımlarını ve alanlarını tutarlı ve kapsamlı
olarak belirleyen ve uygulanan bir taksonomi oluşturulmuştur. Bu taksonomiye göre aşağıda
detayları verilen üç boyut belirlenmiştir:
(1) Teknoloji ve Kritik Ürünler ile Uygulamaları (yapay zekâ ve büyük veri analitiği,
blokzincir ve dağıtılmış defter teknolojisi (distributed ledger technology - DLT), bulut, uç
ve sanallaştırma, kritik altyapılar, donanım teknolojileri (RFID, mobil, ağ, vb.), yüksek
başarımlı hesaplama, insan makine arayüzü, endüstriyel kontrol sistemleri, bilgi
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sistemleri, nesnelerin interneti, gömülü sistemler, yaygın sistemler, kuantum
teknolojileri ve araç sistemleri),
(2) Araştırma Alanları (güvence, denetleme, sertifikasyon, eğitim, veri güvenliği ve
gizliliği, kriptoloji, kimlik yönetimi, insani faktörler, vb.) ve,
(3) Sektörel Uygulama Alanları (görsel-işitsel ve medya, savunma, enerji, finans, gıda
ve içecek sanayisi, kamu hizmetleri, sağlık, imalat ve tedarik zinciri, nükleer, kamu
güvenliği, uzay ve telekom dijital altyapısı).

ABD Ulusal Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi (National Cybersecurity Center of
Excellence - NCCoE) ve Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (National Institutes of
Standards and Technology – NIST) tarafından oluşturulan ve uluslararası bir standart olarak
da kullanılan siber güvenlik taksonomisine göre siber güvenlik teknolojileri ile geliştirilen proje
kapsamları aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:
(1) 5G Güvenliği: 5G mimarilerinin bileşenlerinin, riskleri azaltmak ve bir dizi 5G
kullanım senaryosu için endüstri sektörlerinin uyumluluk gereksinimlerini karşılamak
için nasıl güvenli bir şekilde kullanılabileceği.
(2) Saldırgan Makine Öğrenimi (Adversarial Machine Learning – AML): Yapay zekâ
uygulamalarının, özellikle de Saldırgan Makine Öğreniminin güvenliğini sağlanması.
(3) Uygulamalı Kriptografi (Kuantum Sonrası Kriptografi dahil): Temel kriptografik
algoritmalar ile bu algoritmaların ticari kullanıma hazır teknolojilerde kullanılması.
Örneğin, yeni kriptografik algoritmaların benimsenmesi, kriptografik anahtarların ve
sertifikaların yönetilmesi, kriptografik modül testlerinin otomatikleştirilmesi ve
kriptografinin uygulanması. Ayrıca, kuantum hesaplamada devam eden ilerleme, yıkıcı
olarak değerlendirilen kriptografik bir geçişin de öngörülmesine sebep olmaktadır. Bu
kapsamda, kuantum sonrası açık anahtar kriptografik standartların geliştirilmesi ile
uzun yıllar boyunca süreceği belirtilen mevcut açık anahtarlı şifreleme algoritmaları
grubundan kuantum bilgisayar tabanlı saldırılara dayanıklı algoritmalara geçişi
(migration) kolaylaştıracak uygulamalar geliştirilmesi.
(4) Veri Güvenliği: Kritik olayların belirlenmesi, korumak, tespit etmek, yanıt vermek
ve bertaraf edilmesi.
(5) Türetilmiş Kişisel Kimlik Doğrulaması: Mobil cihazlarda güvenli bilgi ve
kaynaklara kişisel kimlik doğrulaması tabanlı erişim sağlanması.
(6) Nesnelerin İnterneti Güvenliği: NIST'in “Nesnelerin İnterneti için Siber Güvenlik
Programı” ile bağlantılı olarak bağlı cihazların ve bunların dağıtıldığı ortamların siber
güvenliği.
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(7) Mobil Cihaz Güvenliği: Kurumsal ağlara erişen, kuruluş tarafından verilen ve
kişisel olarak sahip olunan mobil platformların kurumsal güvenliği.
(8) Bilişim Teknolojisi (BT) Sistemlerinin Güvenliği: BT sistemlerini iyileştirilmesinin
en zorlu yönlerine yardımcı olmak için ticari ve açık kaynak araçlarının kullanılması. Bu
kapsamda, BT uzmanları, yıllardır yazılımları (işletim sistemleri ve uygulamaları)
yamalamanın (patching) güvenlik açıklarını ortadan kaldırdığını belirtmektedirler.
Sistem karakterizasyonu ve önceliklendirme, yama testi ve yama uygulaması izleme
ve doğrulama dahil olmak üzere ticari ve açık kaynak araçlar geliştirilmesi.
(9) Tedarik Zinciri Güvencesi: Kuruluşların satın aldıkları bilgi işlem cihazlarının dahili
bileşenlerinin

orijinal

olduğunu

ve

üretim

ve

dağıtım

süreçleri

sırasında

değiştirilmediğinin doğrulanması.
(10) Taşıma Katmanı Güvenliği (Trasnport Layer Security – TLS) Sunucu Sertifika
Yönetimi: Müşteriye yönelik ve dahili uygulamaları güvence altına almak için TLS'ye
güvenen orta ve büyük ölçekli kuruluşların TLS sunucu sertifikalarının yönetimi.
(11) Bulutta Güvenilir Coğrafi Konum: İş yüklerini izlemek ve kontrol etmek, riskleri
tahmin etmek ve azaltmak ve yetkisiz tarafların veri elde etme olasılığını azaltmak için
bulut bilişim sunucularının fiziksel konumunun belirlenmesi.
(12) Sıfır Güven Mimarisi: “Çevresiz (Perimeterless)” yani veri depolama ve işleme
gibi işlemlerin buluta taşındığı güvenlik sınırlarının genişlediği bir dünyada bir kuruluşun
riske maruz kalmasını azaltabilecek bir bilgi teknolojisi ortamının mimarisinin
geliştirilmesi.
Önceliklendirilen sektörel uygulama alanları ise Tüketici/Perakende Sektörü, Enerji
Sektörü, Finansal Hizmetler Sektörü, Sağlık Bilişim Sektörü, Turizm Sektörü, Kamu
Güvenliği/İlk Müdahale, İmâlat ve Ulaşım Sektörü olarak belirtilmektedir.
Diğer bir uluslararası çalışma olarak, Gartner’ın siber güvenlik pazarını değerlendirdiği sektörel
analizler de göz önünde bulundurulmuştur. Siber güvenlik pazarının alt sektörleri uygulama
güvenliği, bulut güvenliği, tüketici güvenlik yazılımları, veri güvenliği, kimlik ve erişim
yönetimi, altyapı güvenliği, bütüncül risk yönetimi, ağ güvenliği ekipmanları, diğer bilgi
güvenliği yazılımları ve güvenlik hizmetleri şeklindeki alt sektörler belirtilmektedir (Gartner,
2020a).
Öte yandan, siber güvenlik alanındaki uzmanların otomatikleştirilmiş doğal dil işleme (Natural
Language Processing - NLP) ve bilgi çekme (Information Retrival - IR) araçlarıyla birlikte
çalışarak bir dizi ilgili metin belgesinden bir sınıflandırma geliştirmesine olanak tanıyan insan12
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makine ekip çalışmasına dayalı olarak geliştirilen siber güvenlik taksonomi çalışmasına göre
siber güvenlik teknolojileri için on boyut belirlenmiştir (Mahani, vd. 2019). Bahse konu çalışma
yayımlandığı 2019 yılından itibaren sürekli güncellenen bir algoritma içermesi sebebiyle
kendini geliştirmektedir ve güncel durumda 1.900’dan fazla başlık içermektedir. Dinamik
görselleştirme ile güncel taksonomiler takip edilebilmektedir3. Belirlenen boyutlar aşağıdaki
gibi verilmektedir:
(1) Birey (araştırmacı, son kullanıcı, bilgisayar korsanı, siber suçlu, vb.),
(2) Kullanıldığı yerler (özel sektör, kamu, vb.),
(3) Bireyin katılım sağladığı etkinlikler (konferans, farkındalık etkinlikleri, vb.),
(4) Zafiyet,
(5) Tehditler,
(6) Saldırılar,
(7) Teknik içerik (kriptografi, standartlar, protokoller, vb.),
(8) Güvenlik kontrolü (erişim ve tehdit belirleme politikaları, güvenlik duvarı, anti-virüs
gibi ürünler, vb),
(9) Riskler, ve,
(10) Siber güvenliğin alt etki alanları (bulut, mobil, nesnelerin interneti, otomotiv,
akıllı şebeke güvenliği gibi).
Son olarak, Dünya Ekonomik Forumu, Stratejik İstihbarat (Strategic Intelligence) siber güvenlik
alanı dinamik haritalamasına göre sekiz başlığın öne çıktığı görülmektedir (Şekil 1). Bu
başlıklar, siber güvenlik beceri açıkları, siber diplomasi ve uluslararası güvenlik, kritik altyapılar
ve siber dayanıklılık, siber risk yönetişimi, siber güvenlik ve yeni teknolojiler, siber ve tedarik
zinciri riskleri, siber suç, siber güvenlik ve mevzuat şeklindedir. Teknolojik hedefler açısından
değerlendirilmek üzere kritik altyapılar ve siber dayanıklılık ile siber güvenlik ve yeni teknolojiler
başlıkları öne çıkmaktadır. Yeni teknolojiler olarak dijital kimlik, nesnelerin interneti, işin
dijital dönüşümü, dördüncü sanayi devrimi, internet yönetişimi, geleceğin hesaplama
teknolojileri, yapay zekâ, tedarik zinciri ve ulaşım, geleceğin tüketim teknolojileri,
blokzincir teknolojileri ile banka ve sermaye piyasaları, nükleer güvenlik, geleceğin
ulaşım

teknolojileri,

akıllı

şehirler,

dijital

haberleşme,

elektrik

şebekeleri

önceliklendirilmiş durumdadır.

3

Dinamik Görselleştirme ile Güncel Taksonomilerin Takibi, Erişim: https://cyber.kent.ac.uk/research/cyber_taxonomy/, Eylül, 2021.
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Şekil 1. Dün ya Ekonomik Forumu, Stratejik İstihbarat Siber Güvenlik Haritalaması (WEF,
Strategic Intelligence, 2021)

Sonuç olarak, gözden geçirilen ulusal ve uluslararası taksonomi çalışmaları ve teknoloji yol
haritalarına göre siber güvenlik alanında öne çıkan kritik teknolojiler ve ürünler ile uygulama
alanları TÜBİTAK-BİLGEM SGE yetkilileri ve uzmanları ile değerlendirilmiş, 29 Ekim - 20
Kasım 2020 tarihleri arasında çevrim içi katkı formu aracılığıyla hedef önerileri ve sektörel
ihtiyaçlara ilişkin katkılar için ortaya bir kapsam koyulmuştur. Daha sonra oluşturulan Danışma
Grubu ile 13-14 ve 22 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılar sonucunda ise
kapsam nihai haline getirilmiştir (Şekil 2).
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Şekil 2. Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Kapsamı

Şekil 2’de görülebileceği üzere, TYH’nin kapsamı temelde iki katmanlı olarak tasarlanmıştır;
bunlar siber güvenlik alt teknoloji alanları (17) ve siber güvenlik sektörel uygulamalarıdır
(13). TYH’yi oluşturan teknolojik hedefler ile sektörel uygulamaların öncelikli olarak hangi siber
güvenlik tehdit unsurlarına yönelik geliştirileceği (ağ, yazılım, donanım seviyeleri, sosyal
mühendislik, fiziksel saldırılar, yetkisiz erişim, yetki yükseltme, veri kaçağı ve/veya
ifşa/mahremiyet) ve hangi siber güvenlik bertaraf yöntemlerini içereceği (tespit, önleme, etki
azaltma ve/veya saldırı) hususları da destekleyici katmanlar olarak eklenerek TYH kapsamı
detaylandırılmıştır.
Siber güvenlik alt teknoloji alanları;
(1) Ağ ve İletişim Güvenliği,

(2) Son Kullanıcı Güvenliği,
(3) Kimlik ve Erişim Yönetimi,
(4) Mesajlaşma Güvenliği,
(5) Veri Güvenliği ve Mahremiyeti,
(6) Bulut Güvenliği,
(7) Mobil Güvenlik,
(8) Uygulama Güvenliği,
(9) Dijital Adli Analiz,
(10) Güvenlik Yönetimi,
15
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(11) Endüstriyel/Operasyonel Sistemler (OT) Güvenliği,
(12) Nesnelerin İnterneti (IoT) Güvenliği,
(13) Gömülü Sistemler Güvenliği,
(14) Donanım Güvenliği,
(15) Kriptoloji,
(16) Siber Tehdit İstihbaratı
(17) Otonom Hareketli Sistemleri Güvenliği
şeklinde belirlenmiştir.
Siber güvenlik sektörel uygulamaları ise Kamu Sektörü ve Kamu Hizmetleri, Enerji,
Telekomünikasyon ve Haberleşme Sektörleri ile Dijital Altyapılar, Eğitim, Savunma,
Finans ve Ticaret, Sağlık, Otomotiv ve Ulaşım, Hizmet, İmâlat ve Tedarik Zinciri,
Havacılık ve Uzay, Akıllı Üretim Sistemleri ve Lojistik sektörlerini kapsamaktadır.
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DÜNYADA SİBER GÜVENLİK
Günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ve dijital dönüşüm; yeni sektörler, yeni iş
alanları, yeni iş yapma biçimleri, yeni eğitim yöntemleri gibi teknolojik ve sosyal açıdan ezber
bozan gelişme ve potansiyellerin yanı sıra çeşitli riskleri de birlikte ortaya çıkarmaktadır.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) verilerine göre, 2015 - 2019 yılları arasında dünya
çapında yaklaşık bir milyar insan ilk kez internet kullanıcısı olmuştur (ITU, 2021a) ve 2021
Ocak ayı itibarıyla 4.7 milyar internet kullanıcısı olduğu, bunların %93’ünün ise mobil cihazlarla
internete erişim sağladığı belirtilmektedir (Statista, 2021a). İnternet kullanımı artmaya devam
ettikçe, çevrim içi olarak sunulan kişisel bilgi ve veri miktarı üstel olarak artmaktadır. Siber
katman ile fiziksel katman gitgide birbirine yakınsamakta, oluşan siber-fiziksel sistemlerin
güvenliğini sağlamak, veri sahipliği ve mahremiyetini korumak ve ilgili teknolojilerin yerli olarak
geliştirilmesini desteklemek ülkelerin merkeze koyduğu politikalardan biri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Güncel küresel eğilim analizlerine göre gelecek on yıl için siber güvenlik alanı ve güvenlik
açıkları küresel boyutta en önemli ekonomik ve teknolojik tehlike olarak değerlendirilmektedir
(EY, 2019; NATO, 2020; WEF, 2021). Örneğin, Şekil 3’te görülebileceği üzere, Dünya
Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Risk Raporu 2021’de küresel ekonomik, çevresel, jeopolitik, sosyal ve teknolojik risklere ilişkin gerçekleştirilen analizde önümüzdeki on yılda en
yüksek etkiye sahip ve en yüksek olasılıklı olduğu değerlendirilen riskler içerisinde
teknolojik boyutta siber güvenlik açıkları da öne çıkmaktadır (WEF, 2021).
Öte yandan, ITU’nun “Yükselen Teknoloji Eğilimleri (Kalkınma 4.0 için Yapay Zekâ ve Büyük
Veri) Raporu”na göre siber güvenlik, özel ve hassas verilerin tehlikeye atılabileceği finansal
teknoloji, dijital sağlık, dijital altyapı ve akıllı ulaşım sistemlerinde özellikle önemlidir. Siber
güvenlik yapay zekâ, blokzincir ve büyük veri gibi hızla gelişen yeni nesil teknolojiler ve bu
teknolojilerin sektörel uygulamaları açısından da büyük önem taşımaktadır. Örneğin, yapay
zekâ gibi yeni nesil teknolojilerin ve cihazlarının kötüye kullanılmasına karşı koruma
sağlayacak çözümlerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir (ITU, 2021b).
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Siber güvenlik
açıkları

Şekil 3. Dün ya Ekonomik Forumu Küresel Risk Etki ve Olasılık Matrisi ( WEF, 2021)

Siber güvenlik alanının önemini ve küresel pazar boyutunun anlaşılması açısından siber
tehditlerin ve atakların/saldırıların oluşturduğu maliyetler göz önünde bulundurulmuştur.
Siber saldırılar; kimlik sahtekarlığı, veri ihlali ve/veya veri hırsızlığı, fidye yazılımı saldırıları,
telif hakkı ihlali ve kimlik avı gibi birçok şekillerde gerçekleştirilebilmektedir. Sebep olunan
maliyetler sadece finansal değil ayrıca önemli kişisel ve finansal verilerin hasar görmesi ve yok
edilmesi, üretkenlik kaybı, fikri mülkiyet hırsızlığı, adli soruşturma ve itibar zararını da
beraberinde getirmektedir. Örneğin, Accenture Siber Tehdit İstihbaratı 2021 Raporunda
(Accenture CTI, 2021) özellikle endüstriyel/operasyonel teknolojiler (OT) ile nesnelerin
interneti teknolojileri (IoT) ve ağlarındaki siber güvenlik açıklıklarına ve sektörel etkilerine vurgu
yapılmaktadır. 2021 yılında yaşanan büyük ölçekli siber güvenlik saldırıları tüm sektörlerde ve
alt sektörlerde yaşanabilecek kurumsal risklerin boyutunu artırırken (örneğin, ABD’nin en
büyük bilgi teknolojileri firmalarından biri olan SolarWinds firmasının yaşadığı kötücül ve fidye
18

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

yazılım saldırısı ile yine ABD’nin en büyük yakıt boru hatlarını işleten Colonial Pipeline
firmasına ve boru hatlarına yönelik siber saldırılar ile yaşanan büyük ölçekli kesintiler ile fidye
yazılım saldırısı) hem de riskin BT, OT, IoT ağlarında kontrol edilmesinin ve azaltılmasının
giderek daha zor hale geldiğini göstermektedir. Aynı raporda, 2021 yılı ilk yarısı analizine göre
kurumsal BT ile OT ve IoT ağlarını etkileyen dört siber tehdit eğilimi tespit edilmiştir. Bunlar;
(1) Fidye yazılımı saldırılarında yenilikçi yöntemler geliştirilmesi,
(2) Özellikle finansal kurumlara gerçekleştirilen gelişmiş kalıcı tehditlerde (Advanced
Persisted Thread - APT) ve saldırılarda taktik, teknik ve prosedürlerin başarılı bir
şekilde simülasyonunu yapan siber saldırı yazılımlarının sıklıkla kullanılması ve gizli
haberleşme özelliği ile istismar sonrası (post-exploitation) kullanılabilecek şekilde
geliştirilmiş olması (örneğin, Cobalt Strike siber saldırı yazılımı),
(3) Emtia kötücül yazılımları (commodity-malware; örneğin, QakBot, IcedID,
DoppelDridex, Hancitor) ya da başka bir deyişle yüksek hacimli suç yazılımlarının
(high-volume crimeware) erişim kolaylığının ve sebep oldukları risk boyutunun hem BT
hem de OT/IoT ağlarına etkisi olacak şekilde artması,
(4) Derin web (dark web) faaliyetlerinin hem BT hem de OT/IoT ağlarına yönelik artışı
olarak verilmektedir.
Ayrıca siber saldırıların sebep olduğu finansal yansımalar bölgeye, kuruluş boyutuna ve
sektöre bağlı olarak çok değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, dijital dönüşümle beraber
sadece Avrupa’da yılda ortalama 265 milyar avroya mâl olan siber suçlar ile mücadele etmek
için siber güvenlik, odaklanılması gereken konuların başında görülmektedir. 2018 yılında fidye
yazılım kaynaklı atakların ABD iş dünyasına maliyeti 8 milyar dolar, sağlık sektöründeki zararı
25 milyar dolar olmuştur (Afyonluoğlu, 2019). 2021 yılında, sadece bir veri ihlalinin ortalama
maliyeti 3.86 milyon dolar olarak hesaplanmaktadır; sağlık sektöründe ise bir veri ihlalinin
ortalama maliyeti 7.13 milyon dolar olduğu belirtilmektedir (Statista, 2021b). Toplamda
bakılacak olursa, siber suçlardan kaynaklanan küresel kayıpların 2021 yılında 6 trilyon dolara,
2025 yılında ise %15 daha artarak 10.5 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir (Cybersecurity
Ventures, 2020; ITU, 2021a). 2030 yılında ise küresel olarak net ekonomik kaybın 90 trilyon
doları bulacağı hesaplanmaktadır (Troein ve Acayo, ITU, 2020). Böyle bir ekonomik maliyet,
yenilik ve yatırım teşviklerini de riske atmasıyla ülkelerin ve küresel refahın sağlanmasına
yönelik tarihteki en büyük tehlikelerden biri olarak değerlendirilmektedir.
Öte yandan, 2020 yılında yaşanılan COVID-19 küresel salgını ve oluşan kriz birçok iş
sektörünü olumsuz yönde etkilerken, alınan tedbirlerin (uzaktan çalışma, eğitim, sağlıkta
bilişim, vb. çözümler) dijital ve kritik altyapılar üzerinde oluşturduğu yükün neticesinde siber
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güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesine olan ihtiyaç da artmıştır. Bahse konu dönemde,
oltalama ve fidye yazılım saldırılarının en üst seviyeye çıktığı rapor edilmektedir. Küresel
salgının başlangıcından itibaren gerçekleştirilen siber saldırıların %20’si uzaktan çalışanları
hedef alırken, sağlık kurumlarının ise fidye yazılımlar nedeniyle çok sıkıntı yaşadığı
belirtilmektedir (Bilgi Güvende, 2020). Ayrıca, 2021’in ilk yarısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile
karşılaştırıldığında fidye yazılım saldırılarında %102’lik artışa tanık olmuştur (Bilgi Güvende,
2021a). ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA), aralarında enerji, sağlık, finansal
hizmetler, su, ulaşım, gıda ve tarımın yer aldığı sektörler dahil on altı kritik sektörün hedef
listesinde olduğunu belirtmektedir. ISACA Siber Güvenlik Durum Değerlendirmesi Raporuna
(ISACA, 2021) göre ise firmaların %35’i siber saldırılarda artış rapor etmiştir. Sosyal
mühendislik siber tehdit unsuru yani insan faktörü siber saldırılarda öne çıksa da gelişmiş kalıcı
tehditlerin (Advanced Persisted Threat – APT), fidye yazılımların, yamalanmamış sistemlerin,
hizmet reddi saldırılarının (Denial of Service – DoS) karşılaşılma oranları da çok yüksektir.

Bu kapsamda, 2020 yılında yaklaşık her dört siber saldırıdan birinin finans ve sigorta
sektöründe gerçekleştiği rapor edilmiştir ve sektörde en sık görülen siber saldırı türü sunucu
erişimi olmuştur. 2020 yılında gerçekleşen siber saldırıların sektör dağılımı ve en sık görülen
saldırı türü Şekil 4’te verilmektedir. Finans ve sigorta sektöründeki dijital dönüşüm ve
müşterilerin etkileşim şekillerinin değişmesi sonucu kimlik ve erişim yönetimi uygulamalarının
sektördeki önemi artmaktadır. Karekod uygulamaları, taşınabilir/temassız kart doğrulaması,
merkezi olmayan kimlikler, tek oturum açma (SSO) ve yapay zekâ destekli kimlik doğrulama
çalışmaları yenilikçi kimlik ve erişim yönetimi uygulamaları olarak öne çıkmıştır (TÜBİSADDeloitte, 2021).

Şekil 4. Sektör Kırılımında Siber Güvenlik ve Veri Gizliliği (TÜBİSAD -Deloitte, 2021)
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Siber güvenlik ve veri gizliliği alanında yaşanan gelişmeler özellikle pandemi dönemi ile birlikte
bulut güvenliği, üçüncü parti risk yönetimi, siber analitiği (yapay zekâ ve makine öğrenmesi
yöntemleri ile entegre siber tehditlerin öngörüsü ve önlenmesi), gizlilik ve veri koruması, kimlik
ve erişim yönetimi ve uygulama güvenliği (sistemler arası entegrasyon ve güvenli kod
geliştirme, kodların test edilmesi kritik hale gelmektedir) önemini artırmıştır. Şekil 5’te ise siber
güvenlik ve veri gizliliğinin gelişimini etkileyen faktörler görülmektedir. Veri üretiminde görülen
üstel artış, COVID-19 salgını döneminde uzaktan çalışma düzeninin yaygınlaşması ve ülkeler
tarafından yürürlüğe koyulan düzenlemeler siber güvenlik ve veri gizliliğinin öneminin
artmasında rol oynayan faktörler olmuştur (TÜBİSAD-Deloitte, 2021).

Şekil 5. Siber Güvenlik ve Veri Giz liliğinin Gelişimini Etkile yen Faktörler (TÜBİSAD Deloitte, 2021)

Türkiye açısından bakıldığında, ülkemiz 2019 yılında dünyada siber saldırıların hedefi olan
ülkeler arasında dördüncü sırada yer almıştır ve bir önceki yıla göre %33 daha fazla yapılan
veri ihlalinde, 1 milyondan fazla kişi zarar görmüştür (IntelProbe, 2020). 2021 yılının ilk
çeyreğinde ise Türkiye’nin Hindistan, Çin, ABD ve Brezilya ile birlikte fidye yazılım saldırısına
en çok maruz kalan ülkeler arasında yer aldığı kaydedilmektedir (Bilgi Güvende, 2021b). Şekil
6’da küresel olarak ülke dışı kaynaklı siber tehditlerin yoğunlaştığı bölgeleri gösteren Küresel
Siber Tehdit Endeks Haritası verilmektedir (Check Point, 2021). Haritaya göre de ülkemizin
yüksek siber tehdit riski altında olduğu göze çarpmaktadır.4

4

Küresel Siber Tehdit Haritası Canlı Erişimi: https://threatmap.checkpoint.com/
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*Haritada rengin koyulaşması riskin arttığını, gri alanlar ise yeterli veri olmadığını göstermektedir.

Şekil 6. Küresel Siber Tehdit Endeks Haritası (Check Point, 2021 ; TÜBİSAD-Deloitte, 2021)

Öte yandan, gelişen teknolojilerden biri olan 5G’nin doğuracağı yeni kullanım alanlarının
küresel ekonomik hacme 2035 yılında 12,3 trilyon dolar katkı sunması beklenmekte,
milyonlarca nesnenin birbirine bağlı hale gelmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, daha önce
de belirtildiği üzere özellikle nesnelerin interneti (IoT) cihazlarındaki artışın siber güvenlik
tehditlerini artıracak faktörler arasında bulunduğu vurgulanmaktadır (Bilgi Güvende, 2021b).
Gelişen teknolojilerle birlikte bağlantılı sistem ve cihazların artacak olması (nesnelerin interneti
(IoT) ve endüstriyel/operasyonel teknolojiler (OT) ve yakınsamaları) siber güvenliğin önemini
ve diğer gelişen teknolojilerle (yapay zekâ, blokzincir, bulut bilişim, büyük veri, vb.)
entegrasyonunun gerekliliğini de artırmaktadır.
Ülkelerin siber güvenlik alanında detaylı bir şekilde analiz edilmesi, siber güvenlik stratejisinin
ve kapasitesinin anlaşılması noktasında ITU tarafından açıklanan Küresel Siber Güvenlik
Endeksi (Global Cybersecurity Index - GCI, 2020) uluslararası olarak kabul edilen bir
çalışmadır. Ülkemiz, GCI 2018’de 175 ülke arasında 20. sıradayken GCI 2020’de 194 ülke
arasında 11. sıraya yükselerek rakibi olan gelişmiş ülkelere göre çok iyi bir konuma
yerleşmiştir. Avrupa'da ise 6'ncı sırada yer almıştır. Yasal Tedbirler, İş Birliği Tedbirleri, Teknik
Tedbirler, Kapasite Geliştirme ve Organizasyonel Tedbirler şeklinde beş boyut üzerinden
ülkelerin siber güvenlik alanındaki odaklanmaları ve kapasiteleri değerlendirilen GCI’da
ülkemiz iki boyut hariç tam puanlık performans göstermiştir. Ülkemiz, teknik tedbirlerde de tam
puana yakın performans gösterirken, organizasyonel tedbirler en geliştirmeye açık alan olarak
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görülmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin siber güvenlik alanına politik ve teknik olarak fazlasıyla
odaklandığı değerlendirilmektedir. Ancak, organizasyonel tedbirler içerisinde özellikle yer
verilen kritik altyapıların güvenliği (dijital, elektrik şebekeleri - enerji, su, ulaşım, vb.) ve siber
güvenlik yönetişimi noktasında tedbirleri artıracak teknolojilerin geliştirilmesi ve sektörel
uygulamalara odaklanılması önem arz etmektedir. Ülkelerin genel sıralamasına bakıldığında
ise ABD (1); İngiltere, Suudi Arabistan (2); Estonya (3), Güney Kore, Singapur, İspanya (4) ve
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya (5) ilk beşte öne çıkan ülkeler olmuştur.
Bir başka endeks çalışması olan Estonya e-Yönetişim Akademisi tarafından geliştirilen ve
ülkelerin siber güvenlik tehditlerini önleme ve siber güvenlik saldırılarını bertaraf etme
kapasitesini analiz etmeyi amaçlayan, ayrıca GCI karşılaştırması da sunan Ulusal Siber
Güvenlik Endeksi 2020’ye (National Cybersecurity Index – NCSI, 2020a) göre ülkemiz
analize tabi tutulan 160 ülke arasında 53. sıradadır. İlk beşte yer alan ülkeler, Yunanistan,
Çekya, Estonya, Portekiz ve Litvanya olarak görülmektedir. NCSI çalışmasında 12 kapasite
boyutu ve 46 gösterge (genel siber güvenlik göstergeleri, temel siber güvenlik göstergeleri,
kaza ve kriz yönetimi göstergeleri) üzerinden sıralama yapılmaktadır. NCSI çalışmasında
ülkelerin BİT Gelişme Endeksi (ICT Development Index) ve Şebekeleşme Hazırlık Endeksi
(Networked Readiness Index) sıralamalarının ortalamasına göre hesaplanan Dijital Gelişmişlik
Seviyesi de (Digital Development Level – DDL) ölçülmektedir. Ülkemiz, siber güvenlik
politikaları geliştirme, e-kimlik ve güvenlik hizmetleri, kişisel verilerin korunması, siber suçlara
karşı savaş gibi göstergelerde yüksek performans sergilerken; siber tehditlerin analizi, dijital
hizmetlerin güvenliği, temel hizmetlerin güvenliği, askeri siber güvenlik operasyonlarında
iyileştirmeye açık değerler elde etmiştir. NCSI’ya göre GCI’da ilk beşte yer alan ülkeler ile
ülkemizin karşılaştırması yapıldığında ülkemizin konumu hem siber güvenlik sıralamasında
hem de dijital gelişmişliğe göre düşük kalmaktadır (NCSI, 2020b).
Ek olarak, Huawei’nin 2014 yılından itibaren yayımladığı ve ülkelerin BİT altyapıları ile dijital
dönüşümünü geniş bir çerçeveden analiz etmeyi amaçlayan Küresel Bağlantılılık Endeksi
2020 (Global Connectivity Index, 2020) sıralamasına göre ise ülkemiz analize tabi tutulan 79
ülke arasından 49. sırada yer almaktadır. Endeksin 2020 sıralamasında ABD, Singapur,
İsviçre, İsveç ve Danimarka ilk beşte yer almaktadır. Belirtilen endekste ülkelerin bağlantılılığı
besleyici ve yükselen dört kilit teknolojideki (genişbant, bulut, nesnelerin interneti ve yapay
zekâ) gelişmişliği arz, talep, deneyim ve potansiyel olmak üzere dört boyutta ve kırk gösterge
ile değerlendirilmektedir. Siber güvenlik öncelikle arz boyutu altında güvenlik yazılımları
yatırımı

olarak

ölçümlenmektedir.

Bu

kapsamda,

ülkemizin

değeri

çok

düşük

gözlemlenmektedir (TR: 1/10, 2020 ort: 2/10). Ayrıca, siber güvenlik açısından talep boyutu
23

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

altında güvenli internet sağlayıcılarının (secured internet servers) TLS/SSL sertifikasyonu
ölçümlenmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin değeri çok düşük gözlemlenmektedir (TR: 1/10,
2020 ort: 3/10). Dolayısıyla, güvenlik yazılımları yatırımı ve internet sağlayıcıların güvenliği
odaklanılması gereken iki alan olarak öne çıkmaktadır. Öte yandan, siber güvenlik alanı ve
farkındalığı temel bir gereksinim olarak günümüzün dijital ekonomisinde son kullanıcılar ve
kuruluşlar için bağlantı deneyimini analiz etmeyi amaçlayan deneyim boyutu kapsamında da
yatay bir alan GCI verilerine dayalı olarak ölçümlenmektedir. Buna göre, ülkemizin siber
güvenlik farkındalığı yüksektir (TR: 9/10; 2020 ort: 7/10). Ancak, diğer göstergeler açısından
değerlendirildiğinde, ülkemizin BİT, telekom, nesnelerin interneti, bulut ve yapay zekâ
yatırımlarında ve genişbant yükleme hızında, bulut deneyimi, nesnelerin interneti analitiği,
yapay zekâ veri üretimi konularında çok düşük performans değerleri aldığı görülmektedir.
Dolayısıyla, yatay bir alan olarak siber güvenlik teknolojilerini destekleyici ve doğrudan
etkileyen genişbant, bulut, nesnelerin interneti ve yapay zekâ kilit teknolojilerindeki
gelişmelerin göz ardı edilmemesi büyük önem arz etmektedir.

Dünya siber güvenlik pazar değeri açısından bakıldığında, 2020 yılında 173 milyar dolar
değerinde olan siber güvenlik pazarının 2026 yılında 270 milyar dolar büyüklüğe ulaşması
beklenirken, 2021 yılında web ve e-posta güvenliği uygulamalarının en hızlı büyüyen alanlar
olduğu belirtilmektedir (TÜBİSAD-Deloitte, 2021). 2020 yılında siber güvenlik pazar paylarında
bölgesel olarak Kuzey Amerika’dan sonra Batı Avrupa öne çıkarken, ülkeler olarak
bakıldığında ise ABD, Japonya ve Çin görülmektedir (Gartner, 2020a). Öte yandan, Business
Wire şirketine göre, küresel siber güvenlik pazarının 2025 yılında 363 milyar dolara ulaşacağı
öngörüsü bulunmaktadır. Bu güçlü öngörünün arkasında ise son yıllarda ve özellikle pandemi
ile birlikte siber güvenliğe yapılan yatırımdaki artış değerlendirilmektedir. Crunchbase
verilerine göre 2020 yılında siber güvenlik sektörüne yapılan yatırım miktarı 7.8 milyar dolarla
şu ana kadarki en yüksek düzeyine ulaşırken, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren
şirketlere yapılan yatırımlar da 2011’den bu yana dokuz kat artmıştır. Bu kapsamda, ABD’de
2020 yılında küresel siber güvenlik şirketlerine toplam 5.9 milyar yatırım yapıldığı ve böylece
küresel siber güvenlik yatırımlarının yüzde 76’sından sorumlu olduğu hesaplanmaktadır.
Ayrıca, ABD’yi takip eden İsrail’in siber güvenlik yatırımları da 2020 yılında 2.9 milyar dolara
ulaşarak yüzde 70 artış göstermiştir. İsrail'in 2020'de siber güvenlik ihracatı, 2019'daki 6.5
milyar dolar düzeyinden 6.9 milyar dolara ulaşırken, beş İsrailli siber güvenlik şirketi 1 milyar
dolar değere sahip olarak unicorn statüsüne yükselmiştir. ABD ve İsrail’den sonra, 2020 yılında
262 milyon dolar yatırımla İngiltere yer almaktadır. Eylül 2021 itibarıyla küresel olarak 23 siber
güvenlik firması unicorn statüsünde yer almaktadır. Ülkemizin unicorn şirketleri de Eylül 2021
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itibarıyla beş olmuşken, aralarında siber güvenlik şirketi bulunmamaktadır (Business Wire,
2021; Failory, 2021; Startups.Watch, 2021a, 2021b).
Eylül 2021 itibarıyla küresel siber güvenlik pazarına öncülük eden firmalar ise Şekil 7’de
verilmektedir. Buna göre Cisco, Microsoft, ve Palo Alto Networks firmaları öne çıkarken, ilk 10
firmanın sekizinin ABD menşeili olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca, son kullanıcıların, bulut
tabanlı güvenliğin yanı sıra yapay zekâ tabanlı güvenlik çözümlerine yönelimlerinin
arttığı belirtilmektedir (IoT Analytics, 2021).

Şekil 7. Küresel Siber Güvenlik Pazarı Lider Firmalar (IoT Anal ytics, 2021)

Türkiye’nin küresel siber güvenlik pazarı açısından konumu değerlendirildiğinde ise 2020
yılı için 172 milyon dolarlık, 2021 yılı için 160 milyon dolarlık ve 2023 yılı için de yine 172 milyon
dolarlık bir pazar büyüklüğü öngörüsü bulunmaktadır (Gartner, 2020a). Türkiye’deki siber
güvenlik pazarının uygulama güvenliği, bulut güvenliği, tüketici güvenlik yazılımları, veri
güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, altyapı güvenliği, bütüncül risk yönetimi, ağ güvenliği
ekipmanları, diğer bilgi güvenliği yazılımları ve güvenlik hizmetleri şeklindeki alt sektörlerine
bakıldığında ise 2020 yılı için en başta son kullanıcı harcamasının 75 milyon dolar ile güvenlik
hizmetleri kapsamında, daha sonra da 31 milyon dolar ile altyapı güvenliği kapsamında olduğu
görülmektedir. 2 milyon dolarlık pazar değeri ile bulut güvenliği en sonda yer almaktadır.
Pazar değeri açısından düşük olmasına rağmen bulut güvenliği, siber güvenlik alanında hem
ülkemizde hem de dünyada en hızlı büyüme gösteren alan olarak değerlendirilmektedir.
Ülkemiz açısından 2020 - 2023 yılları arasında alt sektör pazar değerlerine oransal olarak
bakıldığında değişme olmayacağı öngörüsü bulunmaktadır (Gartner, 2020a).
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Bununla birlikte, siber güvenlik yazılımları küresel pazarı 2020'de %10,3 büyüyerek 49,7
milyar dolar yıllık gelire ulaşmıştır. Pazar büyüklüğüne göre en büyük beş firma Microsoft,
McAfee, NortonLifeLock, IBM ve Broadcom olmuştur. En yüksek büyüme oranına sahip ilk beş
alt sektör ise uygulama güvenliği testi, erişim yönetimi, uç nokta koruma platformu (kurumsal),
güvenli e-posta ağ geçidi ile kimlik yönetişimi ve yetkilendirmesi olmuştur ve bu alt sektörler
genel siber güvenlik pazarını geride bırakmıştır (Gartner, 2021). Türkiye açısından
bakıldığında siber güvenlik yazılımları pazar gelirleri toplamı 2019 yılı için 107 milyon dolar
olarak görülmekte ancak bu gelirlerin ağırlıklı olarak yabancı firmalara ait olduğu göze
çarpmaktadır (Gartner, 2020b).
Öte yandan, akademik yetkinliğin ortaya koyulması açısından siber güvenlik alanında
2009-2018 dönemine ilişkin dünya genelinde ve bu alanda ön plana çıkan ilk 10 ülke ile Türkiye
özelinde, yayın ve atıf verileri üzerinden bibliyometrik analiz çalışması gerçekleştirilmiştir.5
Analize göre siber güvenlik alanında 2009-2018 döneminde dünyadaki toplam yayın sayısı
54,909 iken, Türkiye’nin toplam yayın sayısı 539 olarak görülmektedir. En fazla yayın yapan
ilk 10 ülke sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, İngiltere, Avustralya, Japonya,
Kanada ve Fransa’dır. Dünyada siber güvenlik

alanında en fazla yayın yapan

kurum/kuruluşların ülke dağılımı incelendiğinde kurum/kuruluşların %76’sı Çin adresli olmak
üzere, Amerika, Avustralya, Hindistan, Fransa, Güney Kore, Kanada, Suudi Arabistan ve
Tayvan öne çıkan ülkeler olmuştur. Dünya genelinde siber güvenlik alanında yayın sayısı
açısından ön plana çıkan ilk 10 ülke, Türkiye ile dünya geneli verileri Şekil 8’deki kuadrant
aracılığıyla karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

Bibliyometrik Analiz Yöntemi (TÜBİTAK, 2020): TÜBİTAK tarafından siber güvenlik alanında 2009-2018 yılları arasındaki döneme ilişkin makale
ve derleme türündeki yayın verileri SCOPUS veri tabanı ve SciVal arayüzü kullanılarak çekilmiş ve analiz edilmiştir. Bu analiz kapsamında, yayın
ve atıf sayılarının çekilebilmesini sağlamak amacıyla TÜBİTAK GYK ve DK Üyeleri ile BTYPK Siber Güvenlik Çalışma Grubundaki uzman görüşleri
doğrultusunda anahtar kelimelerin konsolidasyonu yapılmış ve bibliyometrik analiz yaklaşımıyla SCOPUS sorgusu (query) oluşturulmuştur. 2020
yılında yapılan bu çalışmada yayınlara ait atıflara ilişkin gecikme süresi de (lag time) dikkate alınarak analize tabi tutulacak göstergelere ilişkin veriler
2009 yılından başlatılarak 2018 yıl sonu itibarıyla alınmıştır. Analizde kullanılan göstergeler ve yayın verileri; dünya toplamının, yayın sayısına göre
dünyadaki ilk 10 ülkenin ve Türkiye’nin “toplam yayın sayıları”, “son 10 yıldaki yayın sayısı değişimleri”, “yayın başına atıf sayıları”, “son 10 yıldaki
yayın başına atıf sayılarındaki değişimleri”, “en fazla atıf alan %10’luk dilimde yer alma yüzdeleri”, “aktif yazar sayısı”dır.
5
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Bu analiz çerçevesinde, x-ekseninde yayınlara ilişkin kalite göstergesi olarak yayın başına atıf sayısı ve y-ekseninde yayınlara
ilişkin mükemmeliyet göstergesi olarak en fazla atıf alan %10’luk dilimde yer alma yüzdeleri kullanılmıştır. Yayınlara ilişkin
hacimsel gösterge olarak ise toplam yayın sayısı göstergesi balon büyüklüğü olarak ifade edilmiştir. Kuadrantta dünya geneline
ilişkin ortalama değerler kesikli çizgilerle gösterilmiştir.

Şekil 8. Siber Güvenlik Alanında Önde Gelen İlk 10 Ülke ve Türki ye’nin Deta ylı İncelenmesi
(Scival, TÜBİTAK, 2020)

Şekil 8’de, dünya çapında en fazla atıf alan %10’luk dilimdeki yayın kümesinde yer alma
durumuna göre ülkeler incelendiğinde, Japonya’nın siber güvenlik alanındaki yayınlarının
yaklaşık üçte birinin en fazla atıf alan %10’luk kümede bulunduğu görülmektedir. ABD ve
İngiltere için ise siber güvenlik alanındaki yayınlarının dörtte biri dünya çapında en çok atıf alan
%10’luk kümeye girebilmiştir. Bu oran dünya ortalaması için %12,4 iken, Türkiye için de
yaklaşık %18,6’dır. Yani, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki yayınlarının yaklaşık %20’si
dünya çapında en çok atıf alan %10’luk kümede yer almaktadır. Dolayısıyla hacimsel olarak
bakıldığında toplam yayın sayısına göre dünyada 20. sırada olan Türkiye’nin, yayın kalitesi
açısından siber güvenlik alanında dünya ortalamasına görece çok daha iyi bir konumda olduğu
göze çarpmaktadır. Bununla birlikte siber güvenlik alanında Türkiye’nin toplam yayın sayısı
539 olup, dünyadaki toplam yayınların sadece yaklaşık %1’inden sorumludur.
Siber güvenlik alanında, tüm dünyadaki yayınlara ilişkin iş birliği örüntüsü incelendiğinde ise
uluslararası iş birlikli yayınların oranı %21 iken, Türkiye için bu oran %27’dir. Ekonomik etkisi
açısından Türkiye yayın verileri değerlendirildiğinde ise siber güvenlik alanında toplam yayın
sayısı içerisindeki patent atıflı yayınların yüzdesi %5 iken, aynı oran dünyada siber güvenlik
alanındaki toplam yayınlar için %7,6 olarak görülmektedir.
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Şekil 9’da ise 2019-2020 yılları için dünyada siber güvenlik alanı için kelime bulutu6
sunulmaktadır. Nesnelerin İnterneti (IoT) konusunun en öne çıkan alan olduğu göze
çarpmaktadır (TÜBİTAK, 2021).

Şekil 9. 2019-2020 yılları Dün ya Siber Güvenlik Alanı Kelime Bulutu (SciVal, TÜBİTAK,
2021)

TÜBİTAK, 2021. Siber Güvenlik Alanı Bibliyometrik Analizi: TÜBİTAK tarafından siber güvenlik alanında 2019-2020 yılları arasındaki döneme
ilişkin makale ve derleme türündeki yayın verileri SCOPUS veri tabanı ve SciVal arayüzü kullanılarak çekilmiştir ve SciVal arayüzünün Kelime Bulutu
modülü hesaplaması kullanılmıştır. Kelime Bulutunda siber güvenlik alanı taramasına göre en öne çıkan 50 kelime görülmektedir. Kelime Bulutu,
SciVal arayüzünün “Elsevier Fingerprint Engine” uygulaması üzerinden hesaplanmaktadır.
6
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TÜRKİYE’DE SİBER GÜVENLİK
Cumhurbaşkanlığı İkinci 100. Günlük İcraat Programı kapsamında Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Politikaları Kuruluna (BTYPK) tevdi edilen “Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları ve
Stratejileri” dokümanının hazırlanması ile Üçüncü 100. Günlük İcraat Programı kapsamında
tevdi edilen “Türkiye'nin Odaklanacağı Öncelikli Teknoloji Alanlarının Belirlenmesi”
görevlerine istinaden araştırmalara, verilere ve uzman görüşlerine dayalı bir dizi analizden
oluşan çalışmalar yapılmıştır. Yürütülen önceliklendirme çalışmalarında küresel eğilimler ve
ulusal ihtiyaçlar açısından ön plana çıkan teknoloji alanları, etki ve yapılabilirlik olmak üzere
iki temel boyutta kapsamlı olarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda, Şekil 10’daki etki ve
yapılabilirlik kuadrantında görüldüğü üzere “Siber Güvenlik (Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
dahil)” 1. bölgede hem yapılabilirlik hem etki açısından ön plana çıkan alanlardan biri olmuştur.

Siber Güvenlik
(Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji dahil)

Şekil 10. Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması Sonucu: Toplam Etki ve Yapılabilirlik
Kuadrantı

Şekil 11’de ise siber güvenlik (bilgi güvenliği ve kriptoloji dahil) alanına ait etki ve yapılabilirlik
radar grafikleri verilmiştir. Etki boyutuna bakıldığında katma değer, Ar-Ge yoğunluğu, ulusal
güvenlik, ücretli çalışan ve küresel teknolojik yatırım açısından yapılan analizlerde öncelikli
teknoloji alanları ortalamasına göre etkisinin çok yüksek olduğu görülmektedir. Dış ticaret,
küresel patent eğilimi ve toplumsal fayda açısından etkisi ortalamaya göre çok düşük kalmıştır.
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Yapılabilirlik boyutuna bakıldığında ise teknoloji hazırlık seviyesi, araştırma altyapıları, özel
sektör proje yetkinliği, sermaye çarpanı açısından ortalamanın az da olsa üzerinde olduğu
görülmektedir. Akademik yetkinlik, patent birikimi, nitelikli insan kaynağı ve kamu yatırım
teşvikleri önceliğinde ise öncelikli teknoloji alanları ortalamasına göre düşük değerler aldığı
görülmektedir.

Şekil 11. Siber Güvenlik (Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji dahil) Teknolojileri Etki ve
Yapılabilirlik Radar Grafikleri

Özellikle etki boyutu kapsamında ölçümlendirilen ulusal güvenlik etki potansiyeli açısından en
yüksek değeri siber güvenlik alanının aldığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, siber güvenlik, ulusal
savunma sisteminin çok önemli bir parçasını oluşturmakta, yerli ve millî ürünler geliştirilmesi
ve dışa bağımlılığın azaltılması büyük önem taşımaktadır.
Bu bağlamda, Onbirinci Kalkınma Planında da “ülkemizin millî güvenliği açısından ortaya
çıkabilecek muhtemel risklerin proaktif bir biçimde önlenebilmesinin” önemine dikkat çekilerek;
bu alanda hukuki, sektörel, kurumsal ve insan kaynakları açısından yeni adımlar atılmasına
yönelik politika tedbirleri yer almaktadır (Tablo 1). Ülkemizde Milli Teknoloji Hamlesinin
gerçekleştirilmesine yönelik olarak kritik teknolojilerden biri de siber güvenlik olarak
belirlenmiştir. 2023 yılında Küresel Siber Güvenlik Endeksinde ülkemizin sıralamasının 175
ülke arasından 14. sıraya çıkması hedefi bulunmaktadır ki bu hedef 2020 endeksinde
gerçekleştirilmiş durumdadır.
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Küresel gelişmeler ve eğilimler ile ülkemiz etkileşimi kapsamında, siber güvenlik ve
mahremiyet alanına da yer verilmektedir.


Dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve sınır aşan doğası nedeniyle siber tehdit ve
suçların çeşitlenerek genişlemesine bağlı olarak, ulusal savunmanın asli unsurlarından
biri haline gelen siber güvenlik konusunda ülkeler gerekli teknik altyapıyı, kurumsal
kapasiteyi ve beşeri sermayeyi oluşturmak üzere yoğun çaba sarf etmektedir.



Büyük teknoloji firmalarına sahip ülkeler dijital verilerin sınır aşan transferlerinin
kolaylaştırılmasını isterken, diğer ülkeler bu transferlere izin vermemekte veya belirli
hukuki ve teknik tedbirlerin alınmasını şart koşmaktadır. Mahremiyet koruması ve sınır
aşan veri transferleri konusunda daha sıkı düzenlemelerin gündeme gelmesi
beklenmektedir.



Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ülkemizin milli güvenliği açısından ortaya
çıkabilecek muhtemel risklerin proaktif bir biçimde önlenebilmesini teminen
Türkiye’nin siber güvenlik ve veri mahremiyetiyle ilgili teknolojileri geliştirme
yeteneğini iyileştirmesi, nitelikli insan kaynağı eksikliğini gidermesi, kurumsal
yapılanmasını tamamlaması ve mevzuat altyapısını değişen teknolojiye uyumlu,
güncel tutması gerekmektedir.

Tablo 1. Onbirinci Kalkınma Planında Siber Güvenlik Alanı
Dijital Dönüşüm
345.6. Sanayi işletmelerinin siber güvenlik konusunda farkındalık ve yetkinlikleri artırılacak, fabrika ve
tedarik zincirlerinde koruyucu güvenlik önlemleri alınacak, firmaların uçtan uca siber güvenliği periyodik
olarak test edilecektir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörel Politikalar:
474. Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler ile kurumsal yapılanma oluşturulacak
ve teknik altyapı güçlendirilecektir.
474.1. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi güncellenecek, siber güvenliğe yönelik düzenlemeler ve teknik
altyapı güçlendirilecek ve güçlü bir koordinasyon yapısı oluşturulacaktır.
474.2. AB’nin Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifine uyum sağlanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.
474.3. İhtiyaç duyulan alanlarda siber güvenlik standartları oluşturulacaktır.
474.4. Kritik altyapılarda bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmasına yönelik usul ve esaslar belirlenerek
hayata geçirilecektir.
474.5. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarına yönelik tehditlere ilişkin siber istihbarat paylaşım ağı
kurularak ulusal siber güvenlik olaylarına müdahale ve koordinasyon kapasitesi artırılacak, siber tehdit
istihbaratı sağlanan kaynaklar çoğaltılacaktır.
475. Siber güvenlik ekosistemi milli çözümlere dayalı olarak geliştirilecektir.
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475.1. Siber güvenlik ekosisteminin faydalanması ve bu alanda katma değeri daha yüksek ürün ve
çözümlerin geliştirilmesi amacıyla kamu araştırma kurumları ile üniversitelerin de dâhil olduğu siber
güvenlik ürün ve teknoloji projeleri geliştirilecek ve bu projelerin çıktıları açık kaynak kodlu olarak siber
güvenlik ekosistemiyle paylaşılacaktır.
475.2. Siber güvenlik kümelenmelerinde yer alan firmalara ihracata yönelik teşvikler verilecektir.
476. Toplumun tüm kesimlerinde siber güvenlik kültürü ve insan kaynağının geliştirilmesi sağlanacaktır.
476.1. Bütünleşik siber güvenlik eğitim ve farkındalık platformu oluşturulacaktır.
476.2. Siber güvenlik eğitimleri düzenlenecek ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar
yürütülecektir.
476.3. Üniversitelerde siber güvenlik lisans ve yüksek lisans programları oluşturulacak, bilişim alanında
mevcut lisans programlarının siber güvenlik müfredatı geliştirilecektir.
477. İnternetin güvenli kullanımı ve toplumun internet üzerinden yürütülen dezenformasyon
kampanyaları ile yasa dışı faaliyetlerden korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, ilgili
düzenlemeler uluslararası yönelimler doğrultusunda güncellenecek, elektronik ortamdaki işlemlere
hukuki geçerlilik kazandırmaya yönelik mekanizmalar oluşturulacaktır.
477.1. Dezenformasyon kampanyalarına karşı doğrulama platformları desteklenecektir.
477.2. AB’nin Elektronik Kimlik Tespiti ve Güven Hizmetleri Tüzüğüne uyum sağlamak üzere güven
hizmetlerine (e-mühür, SSL sertifikaları, e-imza, KEP) yönelik düzenlemeler güncellenecektir.
477.3. 5651 sayılı Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeler uluslararası yönelimler ve prensipler
doğrultusunda güncellenecektir.
477.4. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek,
Güvenli İnternet Hizmetinin tanıtımı yapılarak bilinirliği artırılacaktır.
478.1. Türkiye’de kalması güvenlik açısından gerekli ve stratejik açıdan önemli olan verinin tanımının,
güvenlik seviyesinin, depolama ve iletişim standartlarının ilgili paydaşlarla birlikte belirlenmesine imkân
verecek çerçeve düzenleme oluşturulacaktır.
479. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler teknolojinin getirdiği yenilikler ve uluslararası
platformlarda benimsenen yeni yaklaşımlar doğrultusunda güncellenecek, bu alanda teknolojik gelişme
teşvik edilecektir.
479.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu AB’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü dikkate
alınarak güncellenecektir.
479.2. Mahremiyet artırıcı teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı desteklenecektir.

Güvenlik Hizmetleri
770.5. Siber suçlarla mücadele birimlerinin etkinliği artırılacaktır.
Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları
814. Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve kamu hizmetlerinin sunumunda
kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir.
814.1. Kamuda siber güvenliğin koordinasyonu tek çatı altında toplanarak etkinliği artırılacaktır.
814.2. Kamu kurumlarında bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması ve denetlenmesine yönelik usul ve
esaslar belirlenecek, hazırlanacak rehberlerle bu konuda kamu kurumlarına yol gösterilecektir.
814.3. Siber güvenlik tatbikatları düzenlenecektir.
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814.4. Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik kişisel bilgilerin korunması alanında eğitim ve
farkındalık çalışmaları yürütülecektir.
815. Kamu verisi şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı artırmak ve katma değerli yeni hizmetlerin
üretimine imkân sağlamak üzere ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde açık veri olarak kullanıma
sunulacaktır.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde de siber güvenlik alanı öncelikli odak teknolojilerden
biri olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ulusal bilgi güvenliğinin önemli bir unsuru haline gelen siber
güvenlik konusuna ilişkin hem teknolojik altyapıyı hem de 5G ve ötesi ile ortaya çıkacak yeni
kullanım alanlarını kapsayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılacağı belirtilmektedir. Ayrıca,
Türkiye ekonomisi, bağımsızlığı ve güvenliği için stratejik ve öncelikli yazılımları geliştirerek
kamunun ve özel sektörün kullandığı yazılımlarda dışa bağımlılığı azaltmak ve olası siber
güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak için yerli açık kaynak çözümleri geliştirmenin zorunlu
olduğu ifade edilmektedir. Altyapı başlığı altında, “Siber Güvenlik Standartları ve Altyapı” ayrı
bir alt başlık olarak belirlenmiştir (Tablo 2).

Tablo 2. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde Siber Güvenlik Alanı


E-ticaretin yaygınlaşması, değer zincirinde veri akışı güvenliği ihtiyacının sağlanması, dijitalleşmeye olan
güven ve rekabet öncesi iş birliği ortamları ile oluşturulacak sinerji, yapılacak yatırımların geri dönüşünü de
hızlandıracaktır. Siber saldırıları önlemek, etkilerini azaltmak için siber güvenlik ve veri güvenliği standartları
konularının önceliklendirilmesi gerekmektedir.



Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncelikli projelerinde ve milli inisiyatiflerinde oluşabilecek siber güvenlik riskleri
belirlenecek, bertaraf edilmesi için güvenlik önlemleri alınacak, açık kaynak tabanlı ve yerli çözümlerin
geliştirilmesi desteklenecektir.



Siber güvenlik risk farkındalığının artırılması, dijital ortamlarda kişisel ve kurumsal verilerin bu farkındalıkla
paylaşılması için kamuda ve özel sektörde eğitimler verilmesi desteklenecektir.



Siber saldırıların önceden saptanması, kullanılan yazılım ve donanımların sızma testlerinin yapılması ve
sürekli izlenmesi ile mümkün olmaktadır. Başta OSB, TGB gibi ortak altyapı ve hizmet sunan yapılarda
olmak üzere, yazılımların ve iletişim teknolojilerinin sürekli testini yapmak için yerli teknoloji tedarikçileri
geliştirilecektir. Bunların yetkinlik sertifikasyonunun yapılması için başlatılmış olan çalışmalar desteklenecek
ve yeni uygulamalarla yaygınlaştırılacaktır.



Savunma, enerji, sağlık, lojistik gibi etkinin hem kapsam hem de maliyet olarak yüksek olduğu sektörlerde
siber güvenlik için kurulacak yerli altyapıların ilgili kurumlarla planlaması yapılacaktır. Altyapı yatırımlarının
özel sektör-kamu ortaklığında yapılması ve yatırımlara fon bulunması için gerekecek mevzuat ve ek
finansman desteği sağlanacaktır.
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Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen yeni dönem
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2020-2023 ve Eylem Planı da yayımlanmıştır. Strateji
kapsamında aşağıda verilen sekiz stratejik amaca yer verilmiştir:
I. Kritik Altyapıların Korunması ve Mukavemetin Artırılması
II. Ulusal Kapasitenin Geliştirilmesi
III. Organik Siber Güvenlik Ağı
IV. Yeni Nesil Teknolojilerin Güvenliği
V. Siber Suçlarla Mücadele
VI. Yerli ve Milli Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
VII. Siber Güvenliğin Milli Güvenliğe Entegrasyonu
VIII. Uluslararası İş Birliğinin Geliştirilmesi
Yeni nesil teknolojilerin güvenliği ve yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmsi ve desteklenmesi
başlıkları teknoloji odaklılık açısından öne çıkmaktadır. Belirtilen stratejik amaçlar kapsamında
da aşağıdaki konular göze çarpmaktadır:


Nesnelerin interneti, bulut bilişim ve yakın zamanda hayata geçecek 5G gibi
teknolojilerin güvenli kullanımı, yapay zekânın ve blokzincir teknolojilerinin siber
güvenlik için kullanım alanlarının belirlenmesi ve geliştirilecek yerli ve milli teknolojiler
ile katma değer oluşturması,



Yeni nesil teknolojilerin entegre edildiği yerli ve milli siber güvenlik çözümlerinin
sayısının artırılması ve kullanımının yaygınlaşması,



Siber

güvenliğimizin

yerli

ve

milli

ürünlerimizle

sağlanması,

özellikle kritik

altyapılarımızın yerli ve milli güvenlik çözümleriyle korunması,


Yerli ürün ve hizmetleri uluslararası pazarda rekabet edebilecek seviyelere çıkarmak
adına siber güvenlik ve performans bakımından yeterliliklerinin test edilmesi ve
ürünlerin sertifikasyonu için gerekli ulusal mekanizmanın kurulması.

Öte yandan, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel
hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri
ile uyacakları usul ve esasları belirleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK) (2016) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (2017) bulunmaktadır.
Ülkemizin siber güvenlik alanındaki Ar-Ge ve yenilik yetkinliğinin değerlendirilmesi
açısından, öncelikle siber güvenlik alanında 2009-2020 (Nisan sonu) döneminde fon
sağlayıcı kurumlar tarafından sağlanan destekler aşağıda özetlenmiştir:
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Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2020)7 tarafından verilen bilgilere göre 2009-2020 yılları
arasında Yatırım Programı kapsamında desteklenen altyapılar içerisinde TÜBİTAK
BİLGEM SGE Siber Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SGEARM) yer almaktadır.



Yatırım Programı kapsamında desteklenen projelere bakıldığında ise, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’nın 2020 yılında “KamuNET için Kripto Cihazı Alımı” ve 2013 - 2020
yılları arasında “Ulusal Siber Güvenlik Teknoloji Geliştirme Programı” görülmektedir.
Bu iki proje için şu ana kadar aktarılan toplam tutar yaklaşık 33 milyon TL olup bu
projelere ilişkin 2020 yılı ödeneği ise 8 milyon TL’dir (cari fiyatlarıyla).



Savunma Sanayii Başkanlığı (2020)8 tarafından siber güvenlik ve iletişim altyapısı
alanlarında 2013-2020 yılları arasında 19 farklı proje desteklenmiştir. Siber güvenlik
alanında öne çıkan projeler ise 10 milyon TL bütçeli “Siber Güvenlik Kümelenmesi
Projesi (Hizmet Projesi)”, 1 milyon dolar bütçeli “Bal Küpü Sistemi (BAKS) Projesi”, yerli
siber güvenlik ürünü geliştirilmesine yönelik 250 bin dolar bütçeli “Web Uygulamalarına
Yönelik Saldırıları Tespit Edip Engelleyebilen ve Yüksek Seviye Ağ Trafikleri için Yük
Dengeleme Sağlayan Siber Güvenlik Ürünü”, “Sosyal Medya Analizi ve Anomali Tespiti
(HAVADİS) Projesi”, 5 milyon TL bütçeli “Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Siber
Güvenlik Ürünleri Test ve Sertifikasyon Projesi”9, 2,5 milyon TL bütçeli “Siber Güvenlik
Eğitim Merkezi”10, 300 bin dolar bütçeli “Endüstriyel Kontrol Sistemleri Tabanlı Kritik
Altyapılar Test Yatağı Merkezi Projesi”11, 3,6 milyon TL12 bütçeli “Kamu Güvenliğine
Yönelik Dar Bant Nesnelerin İnterneti Yeteneğinin ULAK Baz İstasyonuna
Kazandırılması (DİOT) Projesi”, 681 bin TL bütçeli “Siber Saldırı Tespit ve İkaz Sistemi
(SSTİS) Projesi” verilebilir.



KOSGEB (2020)13 tarafından 2013-2020 yılları arasında Ar-Ge ve İnovasyon Destek
Programı kapsamında siber güvenlik ve iletişim altyapısı alanlarında toplam 13 firmaya
681 bin TL destek aktarılmıştır.



TÜBİTAK (2020)14 tarafından, siber güvenlik alanında destek kararı verilen, özel
sektör Ar-Ge ve yenilik projelerinin toplam bütçesi, 2009-2019 yıllarında destek
kararı verilen tüm özel sektör Ar-Ge ve yenilik projelerinin %3,4’üne denk gelmektedir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020, BTYPK tarafından 08.06.2020 tarihli Resmi Yazı ile talep edilen 2009-2020 Nisan sonu arasında Yatırım
Programı kapsamında desteklenen altyapılar ve projelere ilişkin görüş yazısı.
8
Savunma Sanayii Başkanlığı, 2020, BTYPK tarafından 08.06.2020 tarihli Resmi Yazı ile talep edilen 2009-2020 Nisan sonu arasında destek kararı
verilen projelere ilişkin görüş yazısı (Belirtilen projeler, Ar-Ge projesi, Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Projesi ve Sanayii Katılımı/Offset (SK/O)
KATEGORİ-C ve Hizmet Projesi kapsamlarında desteklenmiştir.)
9
2020 yılı içerisinde bitmesi öngörülmektedir.
10
2023 yılında bitmesi öngörülmektedir.
11
2020 yılı içerisinde bitmesi öngörülmektedir.
12
2019 ve 2020 yılları bütçeleri toplamı verilmiştir.
13
KOSGEB, 2020, BTYPK tarafından 08.06.2020 tarihli Resmi Yazı ile talep edilen 2009-2020 Nisan sonu arasında destek kararı verilen projelere
ilişkin görüş yazısı.
14
TÜBİTAK, 2020, BTYPK tarafından 08.06.2020 tarihli Resmi Yazı ile talep edilen 2009-2020 Nisan sonu arasında destek kararı verilen projelere
ilişkin görüş yazısı.
7
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Bu kapsamda, 778,4 milyon TL15 toplam bütçeli 275 özel sektör Ar-Ge ve yenilik
projesi desteklenmiştir. Siber güvenlik alanında destek kararı verilen akademik
tabanlı ve askerî amaçlı Ar-Ge projelerinin toplam bütçesi ise 2009-2019 yıllarında
destek kararı verilen tüm akademik tabanlı Ar-Ge projelerinin %1,3’üne denk
gelmektedir. Aynı dönemde, siber güvenlik alanında toplam bütçesi 156,1 milyon TL
olan projelere yönelik destek kararı verilmiştir. Bu kapsamda, 28,3 milyon TL12 toplam
bütçeli 67 akademik tabanlı Ar-Ge projesi ile toplam bütçesi 127,8 milyon TL12
olan askerî amaçlı siber güvenlik projesi desteklenmiştir.

Siber güvenlik alanında TÜBİTAK tarafından destek kararı verilmiş özel sektör Ar-Ge ve
yenilik projelerinin alt alanlar bazında dağılımına16 bakıldığında; Mobil ve Taşınabilir Cihaz
Güvenliği, Veri Güvenliği, Ağ Güvenliği, Bulut Güvenliği ve Kimlik ve Erişim Yönetimi ilk beş
alt alanı teşkil etmektedir. Mobil ve Taşınabilir Cihaz Güvenliği alt alanında öne çıkan
projelerden biri 20 ortaklı “Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi Projesi”dir. Proje
kapsamında, siber güvenlik ile doğrudan ilgili olacak şekilde “şebekenin güvenilirliği ve bilgi
güvenliğine yönelik siber güvenlik sistemleri” çalışmaları projenin ana boyutlarından birisi
olarak yer almaktadır (Şekil 12).
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Şekil 12. 2009-2019 Yılları Arasında Destek Kararı Verilen Özel Sektör Siber Güvenlik Ar Ge Projelerinin Toplam Bütçelerinin Alt Alanlara Göre Dağılımı 17, 18

2020 sabit fiyatlarıyla verilmiştir.
TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından hazırlanan taksonomi ve ürün/teknoloji taksonomisi çalışması kapsamındaki yaklaşım
temel alınmıştır.
17
2020 sabit fiyatlarıyla verilmiştir.
18
Mobil ve Taşınabilir Cihaz Güvenliği alt alanında 20 ortaklı “Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi” bütçesi veriye ilişkin uç
değer olduğundan, bu projeye ilişkin bütçenin söz konusu alt alanın toplam bütçesine eklenmiş hali kesikli çizgilerle gösterilmiştir. Siber Güvenlik ile
doğrudan ilgili olacak şekilde “Şebekenin güvenilirliği ve bilgi güvenliğine yönelik Siber Güvenlik sistemleri” çalışmaları projenin ana boyutlarından
birisi olarak yer almaktadır.
15
16
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Siber güvenlik alanında TÜBİTAK tarafından destek kararı verilmiş olan akademik tabanlı
Ar-Ge projelerinin alt alanlar bazında dağılımına bakıldığında ise; Kimlik ve Erişim Yönetimi,
Ağ Güvenliği, Mobil ve Taşınabilir Cihaz Güvenliği, Güvenlik Analizleri ve İstihbarat ile
Uygulama ve Internet Güvenliği ilk beş alt alan olarak öne çıkmaktadır (Şekil 13). Ek olarak,
2009-2019 yılları arasında destek kararı verilen akademik tabanlı siber güvenlik Ar-Ge
projelerinde yürütücü olan ilk 15 üniversitenin, siber güvenlik alanındaki toplam akademik
tabanlı Ar-Ge projelerinin %79’undan sorumlu olduğu görülmektedir (Proje sayısına göre ilk
beş üniversite Sabancı Ü., TOBB ETÜ., Hacettepe Ü., ODTÜ ve İTÜ’dür).

Şekil 13. 2009-2019 Yılları Arasında Destek Kararı Verilen Akademik Tabanlı Siber
Güvenlik Ar-Ge Projelerin Toplam Bütçelerinin Alt Alanlara Göre Dağılımı 3 7

Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE, 2020)19 tarafından verilen bilgilere göre 2009-2020
(Nisan sonu) döneminde siber güvenlik alanında yapılan yerli/yabancı patent/faydalı model
başvuru ve tescil bilgileri Tablo 3’te sunulmaktadır.
Tablo 3. TPE 2009-2020 (Nisan sonu) Döneminde Patent ve Faydalı Model Başvuru ve Tescilleri
Siber Güvenlik Alanı (IPC=G06F 21/00 - Güvenlik ile ilgili patent sınıfı)

Yerli Patent

2009-2020 Dönemi
Toplam Başvuru Sayısı

2009-2020 Dönemi
Toplam Tescil Sayısı

234

62

Yabancı Patent

1

1

Yerli Faydalı Model

11

2

Yerli PCT

2

-*

Yerli Avrupa Patent
Yabancı Avrupa Patent

2

2**

142

143

* PCT(Uluslararası patent başvurusu) yoluyla ülkemize giriş yapıp tescil alan patentler
** Avrupa Patent başvurusu yoluyla ülkemize giriş yapıp tescil alan patentler

Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020, BTYPK tarafından 08.06.2020 tarihli Resmi Yazı ile talep edilen 2009-2020 Nisan sonu
arasındaki ulusal/uluslararası patent ve faydalı model başvuru/tescillerine ilişkin görüş yazısı.
19
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Özel sektör ekosistemini talep edenler (vatandaş, kamu, kritik sektörler (finans, haberleşme,
enerji, sağlık gibi)); arz edenler (yerli-yabancı üreticiler, hizmetler, dağıtıcılar, entegratörler,
sağlayıcılar) ve iletişim sektörü (siber omurga) olarak düşünmek mümkündür. İletişim sektörü
açısından, günümüzde DDoS saldırılarının önlenmesi ve loglama hizmeti; önümüzdeki süreç
için ise 5G ve nesnelerin interneti teknolojilerin siber güvenliği gibi alt konu başlıkları öne
çıkmaktadır.
Siber güvenlik alanında ülkemiz özel sektör ekosisteminin en önemli aktörlerden biri Türkiye
Siber Güvenlik Kümelenmesi’dir. Siber güvenlik alanında yapılan çalışmalarda verimliliğin
yükseltilerek rekabet edilebilirliğinin arttırılması amacıyla Mayıs 2018 Savunma Sanayii İcra
Kurulu (SSİK) Kararıyla, Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde 28 Haziran 2018 tarihi
itibarıyla başlatılan bir projedir. Nisan 2020 tarihi itibarıyla 150 üye firması bulunan Türkiye
Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından, 2018 yılından bu yana; Pazara Erişim, İnovasyon,
Yeteneğe Erişim, Teknolojik Üstünlük ve Etkileşim olmak üzere 5 ana başlıkta faaliyetler
yürütülmektedir. Kümelenmeye üye firmalarda 4500’e yakın personel görev almaktadır.
Kümelenme üye firmaları 2019 yılında 60 milyon TL teşvik ve 93 milyon TL yatırım almış, 60
milyon TL tutarında ise ihracat yapmıştır. Şekil 12’de Kümelenme üye firmaları tarafından
üretilen 200’ün üzerinde ürün ve 400’ün üzerinde sunulan hizmete ilişkin ürün matrisi
gösterilmektedir. Küme, başlatmış olduğu “Siber Hijyen ve Dayanıklılık Projesi” ve sektöre
yönelik siber saldırılara karşı çağrı-yardım merkezi projesi, acil durumlarda ücretsiz ürün ve
hizmet sağlanması gibi projeler ile üye firmaları aracılığıyla kurum ve kuruluşların operasyonel
işlemlerine destek sağlamaktadır. Siber güvenlik alanında ağırlıklı olarak işgücü siber güvenlik
hizmetleri bulunmaktadır. Ar-Ge, ürün ve teknoloji geliştirme alanındaki işgücü oldukça az
olup, yetkinliğin ise geliştirilmesi gerekmektedir. Siber Güvenlik Kümelenmesi firmalarının
geliştirdikleri teknoloji ve ürünlerin (Şekil 14) kamu alımlarında öncelik kazanabilmesinin
sağlanması amacıyla, bu ürün ve teknolojilere Devlet Malzeme Ofisi Katalogunda yer
verilmesine yönelik çalışmalar ve girişimler bulunmaktadır (2020).
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Şekil 14. Türki ye Siber Güvenlik Kümelenmesi Ürün Matrisi

İletişim altyapıları ile siber güvenlik alanlarının kesişiminde öne çıkan aktörlerden biri ise
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’dir (HTK). Şubat 2020 tarihi itibarıyla HTK
bünyesinde 9000’in üzerinde personel ile 135’in üzerinde üye firma bulunmaktadır. Siber
güvenlik kapsamında da alt projeler içeren “Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi
Projesi”nde HTK bünyesinde yer alan 17 firma bulunmaktadır. HTK’nın üye firmaları kapsayan
yazılım, donanım ve altyapı boyutlarında hazırlamış olduğu yetkinlik matrisine göre 23 HTK
üyesi firmanın siber güvenlik (yazılım) yetkinliği olduğu görülmektedir (HTK, 2020).
Öte yandan, Temmuz 2021 sonu itibarıyla teknoloji tabanlı başlangıç firmaları açısından
ülkemiz ekosistemi değerlendirildiğinde, girişim sermayesi yatırımlarının işlem boyutunun
129 işlem sayısı ile birlikte 1.261 milyon dolar olduğu görülmektedir. Bu değer 2020 yılının
toplam işlem boyutunun yaklaşık dokuz katıdır. Bu yatırımların 128’si çekirdek ve erken aşama
girişim sermayeleridir. Bununla birlikte, siber güvenlik alanı, yatırımlarda öne çıkan bir alan
olsa da yatırım oranı çok düşüktür. 2017 – 2021 (Eylül 2021 başı) yıllarında siber güvenlik
kapsamında

çekirdek

sermayesi

yatırımı

alan

İstanbul,

Ankara,

Eskişehir,

İzmir,

Kahramanmaraş ve Zonguldak menşeli 41 firma olduğu görülmektedir. Bu firmaların siber
güvenlik kesişimli kritik teknoloji alanları; FinTek (finansal teknolojiler, fintech),
regülasyon/mevzuat platform teknolojileri (regtech), perakende teknolojileri (retailtech),
otomotiv teknolojileri, telekom, masaüstü uygulamaları, derin teknoloji (deeptech),
yapay zekâ, büyük veri ve bulut teknolojileridir (SaaS, IaaS, PaaS20). Öte yandan, Eylül

SaaS (Software as a Service): Hizmet Olarak Yazılım, IaaS (Infrastructure as a Service): Hizmet Olarak Altyapı, PaaS (Platform as a Service):
Hizmet Olarak Platform
20
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2021 başı itibarıyla 2021 yılında siber güvenlik alanında uzman tek bir firmanın yatırım çektiği
görülmektedir. Bu firmanın da özellikle FinTek alanına yönelik siber güvenlik teknolojilerine
odaklandığı belirtilmektedir. 2020 yılında ise siber güvenlik alanında uzman on firmanın yatırım
aldığı görülmektedir. Bu firmaların derin teknoloji, büyük veri ve bulut teknolojileri ile yapay
zekâ alanlarına odaklandıkları göze çarpmaktadır (Startups.Watch, 2021a, 2021b).
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün 2020 pazar verileri ve öne çıkan eğilimler
(TÜBİSAD-Deloitte, 2021) incelendiğinde öne çıkan teknolojiler siber güvenlik ve veri
gizliliği, 5G ve fiber internet, nesnelerin interneti, akıllı uç bilişim, yapay zekâ ile birlikte hem
pazar büyüme beklentisi ve adaptasyon hem de sektörler üzerindeki dönüştürücü etkisi ile öne
çıkan teknolojiler olarak belirtilmektedir. Siber güvenlik ve veri gizliliği alanında 2020-2026
arasında yıllık %7,7 büyüme ile 2026 yılındaki küresel pazar büyüklüğü 270 milyar dolar olarak
öngörülmektedir. Bu pazar büyüklüğü ile karşılaştırılan diğer teknolojilerin pazar büyüklüğüne
nazaran çok yüksek bir değere ulaşacağı görülmektedir. Öte yandan, pazar eğilimleri ve
dönüştürücü etkisi değerlendirildiğinde ise veri üretiminde görülen üstel artış, pandemi
döneminde uzaktan çalışma düzeninin yaygınlaşması ve ülkeler tarafından yürürlüğe koyulan
düzenlemeler siber güvenlik ve veri gizliliğinin öneminin artmasında rol oynayan faktörler
olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda, COVID-19 ile siber saldırıların (fidye yazılımı
saldırılarında %60 artış) ve saldırılarda yeni yazılım ve metotların kullanım oranının (pandemi
öncesi %20, sonrası %35) önemli oranlarda arttığı ifade edilmektedir.
Türkiye’de BİT sektörüne yazılım geliştiren firmaların %14’ünün siber güvenlik alanında
çalıştığı görülmektedir (Şekil 15). Ayrıca, önümüzdeki bir yıl için sektörel açıdan en fazla etkili
olacak teknolojiler öngörüsünde, firmaların %32’si siber güvenlik alanında önem atfetmiştir.
Bulut teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zekâ, analitik/büyük veri, blokzincir, ve 3 boyutlu
yazıcılar, sanal gerçeklik gibi diğer gelişen teknolojiler en fazla etkili olacağı değerlendirilen
teknolojiler olarak öngörülmektedir ki bu teknolojilerle de siber güvenlik alanının kesişimi
yadsınamaz durumdadır.
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Şekil 15. BİT Sektöründe Yazılım Geliştirilen Alanlar (TÜBİSAD -Deloitte, 202 1)

Öte yandan, Şekil 16’da görülebileceği üzere önümüzdeki beş yıl içerisinde yerli BİT sektörünü
şekillendirecek teknolojik alanların öncelikli olarak yapay zekâ ve bulut teknolojisi olması
beklenmektedir. Siber güvenlik alanı da %32’lik bir oran ile etkisinin en yüksek olacağı
öngörülen ilk beş teknoloji arasında yer almaktadır (TÜBİSAD-Deloitte, 2021).

Şekil 16. Yerli BİT Sektörünün Etki Alanları (TÜBİSAD -Deloitte, 2021)

Siber güvenlik alanında sertifikasyona yönelik olarak TSE tarafından sağlanan TS 13638
standart (Bilgi Teknolojileri - Güvenlik Teknikleri - Sızma Testi Yapan Personel ve Firmalar İçin
Şartlar) ve ISO 15408 standart kapsamında çeşitli kurum ve firmalar tarafından “Ortak Kriterler
Değerlendirme Laboratuvarları” bünyesinde donanım temelli ataklar, yazılım temelli ataklar ve
kripto temelli konularda sertifikasyon hizmeti sunulmaktadır (TSE, TÜBİTAK BİLGEM, STM
ITSEF (IT Security Evaluation Facility) ve diğer firmalar). SSB ve Türkiye Siber Güvenlik
Kümelenmesi koordinasyonunda ise TR-TEST tarafından yürütülen Test ve Sertifikasyon
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Projesi kapsamında Siber Güvenlik Ürünleri Test ve Uygunluk Kriterleri uygulanmaktadır.
Firewall, SIEM, DLP, Tehdit İstihbarat, Uç Nokta Güvenliği, Zafiyet Yönetimi ve Yönetişim Risk
Uyumluluk Ürün Gruplarında testlerin yapılması hususunda sözleşmeler imzalanmıştır.
Toplamda 7 ürünün testlerine başlanmış, 6 ürünün testi tamamlanmış, 5 ürüne sertifikası
verilmiştir.
Siber güvenlik sektöründe, teknik ve özellikle teknik olmayan (proje yönetimi, pazarlama, satış)
rollerde iş gücü eksikliği yaşanmaktadır. Mevcut çalışanlara ilave olarak 10.000-15.000
arasındaki iş gücüne ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli
insan kaynağının yetişmesine yönelik olarak TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı yanı sıra,
BTK Akademi ile gerçekleştirilen siber güvenlik eğitimleri ile kritik sektörlerde faaliyet gösteren
siber güvenlik uzmanlarının yetenekleri artırılarak kurum ve kuruluşlarımızın siber olaylara
hazırlık kapasitesi geliştirilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen
1 milyon İstihdam/1 milyon Yazılımcı Projesinin altyapı ve eğitim içeriklerini barındıran BTK
Akademi bünyesinde, 818 saatlik zengin içerik ve 380 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı
bulunmaktadır. Tüm kamuya açık olmak üzere, lise ve üniversite öğrencileri ile yeni mezunlara
yönelik eğitimler ve SOME’lere yönelik çevrim içi eğitimler de verilmektedir. Bu kapsamda
toplam 4.500’ün üzerinde katılımcı eğitimle buluşturulmuştur. 2017 ve 2019 yıllarında
ülkemizde siber güvenlik alanına ilgi duyan ve bu konuda çalışmalar yürüten gençlere yönelik
binlerce kişinin katılımıyla Siber Yıldız yarışmaları düzenlenmiştir. Siber yıldız yarışmalarına,
mezuniyet şartı aramaksızın katılımcılar kabul edilerek, söz konusu yarışmalarda başarılı
olanlar kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedir. Uygulamalı siber güvenlik eğitim
laboratuvarı olan Fetih Siber Talimhane’de, katılımcılara birebir siber güvenlik testleri yapma
ve bu konuda kendilerini yetiştirme imkânı sunulmaktadır.
Benzer şekilde, TÜBİTAK BİLGEM SGE Siber Güvenlik Eğitim Portalı ile toplumun siber
güvenlik ile ilgili konularda farkındalığının artırılması, yükseköğretim öğrencilerinin siber
güvenlik teknolojileri konusunda teknik bilgi edinebilmeleri, siber güvenlik alanında çalışan
uzmanların yetkinliklerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimler çevrim içi olarak
sunulmaktadır. Bu kapsamda çevrim içi eğitim içerikleri ve hareketli farkındalık animasyonları
oluşturularak, üniversite öğrencileri ve kamu çalışanlarının erişimine açılmıştır. TÜBİTAK
BİLGEM SGEARM21 kapsamında oluşturulan rehberler de bu platform aracılığıyla
yayımlanmıştır. Ayrıca, TÜBİTAK BİLGEM SGE Test Yatağı Altyapısı, yerli ve yabancı siber

21

TÜBİTAK BİLGEM SGE Siber Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
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güvelik ürünlerinin, bilişim ürün ve sistemlerinin mevcut veya gelişen siber saldırılara karşı
dirençlerinin tespit edilmesi amacına hizmet etmeye başlamıştır. Bu ortam, gerçek zamanlı
siber saldırlar için izole bir altyapı sunmaktadır. Ayrıca bu laboratuvar ortamında, siber güvenlik
ekosistemi tarafından ülkemiz için kritik öneme sahip siber açıklıkların geliştirilmesi ve
denenmesi ile ilgili çalışmalar yapılabilmektedir. Bu kapsamda, TÜBİTAK BİLGEM SGE
tarafından geliştirilen Sanal Siber Güvenlik Laboratuvarı (SiberLab) altyapısı, açık kaynaklı
veya ticari siber saldırı araçları, tersine mühendislik araçları ile Siber Saldırı Trafik Üretici
Ürünleri (Traffic Generator) birleştirilerek, oluşturulan kuluçka merkezinde ürün güvenlik
testleri, zararlı yazılım geçirgenlik testleri gibi faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir ortam
oluşturulmaktadır.
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenmekte olan Türkiye Siber Güvenlik
Kümelenmesi tarafından da sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek ve
niteliklerini geliştirmek amacıyla 2018 yılından itibaren Eğitim Programları düzenlenmektedir.
30’a yakın üniversitede düzenlenen 135 eğitim programı, Yaz Kampları ve Kış Kampları ile
yaklaşık 4000 öğrenciye eğitim verilmiştir. Küme; Fikir yarışmaları, CTF ve Hackathonlar ile
insan kaynağına yönelik birçok faaliyet yürütmektedir.
Ek olarak, Cumhurbaşkanlığı BTYPK “Türkiye'nin Odaklanacağı Öncelikli Teknoloji Alanlarının
Belirlenmesi”

çalışmasında

teknolojilerin

Türkiye’deki

mevcut

teknoloji

hazırlık

seviyesinin ortaya konulmasına yönelik yapılan analizlerde; analize tabi tutulan 27 teknoloji
alanının THS yaklaşımına göre uygulamaya yakınlık/ürünleşme açısından sıralaması
yapılmıştır. Bu analize göre, Siber Güvenlik (Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji dahil) alanı 27 alan
içerisinde sekizinci sırada yer almıştır.22 Bu çalışmaya temel teşkil eden “TÜBİTAK Çıktı
Analizi” çalışmasında, TÜBİTAK tarafından 2012-2017 yılları arasında siber güvenlik teknoloji
alanında desteklenen projelerde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik çalışmalarıyla gelinen
teknolojik hazırlık seviyeleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda, siber güvenlik alanında
desteklenen projelerin %50’den fazlasının ürünleşme sürecini tamamladığı (THS 6-9);
%25’inin ise henüz kavram ispatı (THS 1-3) seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

Belirtilen çalışmada, TÜBİTAK’ın 2012-2017 yılları arasında destek sağladığı Ar-Ge ve yenilik projelerinin çıktılarının teknoloji hazırlık seviyelerinin
belirlenmesi ve önceki dönemde açılan çağrılarla hedeflenmiş ürün gruplarının yerli olarak geliştirilmesine hangi seviyede katkı yaptığının ölçülmesi
amacıyla gerçekleştirilen “TÜBİTAK Akademik ve Sanayi Ar-Ge Proje Çıktıları Anketleri” sonuçları ile Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2012
ve sonrasında desteklenmiş / desteklenen Ar-Ge projeleri değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Değerlendirilen 4.235 Ar-Ge projesinin her biri 27
teknoloji alanına göre sınıflandırılmış ve temel araştırmadan ürünleşmeye/ticarileşmeye kadar THS dağılımları ortaya konmuştur. Teknolojilerin
kendilerine has yapısı ve geliştirme aşamalarındaki farklılıklar sebebiyle, daha önce TÜBİTAK tarafından oluşturulan 5 farklı THS soru grubu (Genel
-mühendislik, sistem-, Yazılım, Sağlık Sektörü Tıbbi Cihaz Geliştirme, Sağlık Sektörü İlaç ve Tedavi Geliştirme, Sağlık Sektörü Tanı ve Tanı Kiti
Geliştirme) aracılığıyla projelerin teknoloji hazırlık seviyeleri incelenmiştir. BTYPK tarafından her bir THS türü (Genel, Yazılım, Tanı vb.) ve her bir
teknoloji hazırlık seviyesi (temel araştırma, teknoloji geliştirme, prototip hazırlanması ve ürünleşme) için farklı ağırlıklandırmalar belirlenmiş;
Yapılabilirlik Puanları teknoloji hazırlık seviyelerinin belirlenen ağırlıklarına göre hesaplanmıştır. Bununla birlikte THS 6 ve üzeri olan;
ürünleşmeye/ticarileşmeye yakın proje sayısı daha yüksek olan teknolojilere son puan hesaplamalarında ilave puan verilmiştir.
22
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Ülkemizde akademik yetkinliğin değerlendirmesine bakıldığında ise, Cumhurbaşkanlığı
BTYPK “Türkiye'nin Odaklanacağı Öncelikli Teknoloji Alanlarının Belirlenmesi” çalışmasında
Akademik Bilgi Birikiminin ölçülmesine yönelik gerçekleştirilen analizlerin çıktısı olarak Türkiye
yayınlarına ait Alan Ağırlıklı Atıf Etkisi (Y Ekseni) – Dünya’daki Yayın Payı (X Ekseni) grafiği
Şekil 17’de verilmektedir. Siber Güvenlik (Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji dahil) alanı sol üst
kesimde kendine yer bulan alanlar arasında yer almaktadır. Buna göre, kalite açısından diğer
alanların üzerinde, nicelik açısından da görece diğer alanlara göre düşük kalmaktadır.

Y ekseninde yer alan Alan Ağırlıklı Atıf Etkisi (AAAE) yayınların kalitesini; X ekseninde yer alan Türkiye’den ilgili alanda çıkan
yayınların ilgili alanda dünyada yapılan toplam yayınlara oranı ise Türkiye’nin ilgili alandaki nicel durumunu ortaya koymaktadır.
Eksenler birbirlerini ortanca verilerden kesmektedir (AAAE verilerinin ortanca değeri: 1,26 ; TR Yayın/Dünya Yayın ortanca değeri:
%1,22). Y eksenin üzerinde kalan alanlar 27 teknoloji alanı bazında kalite açısından öne çıkanları; X ekseninin sağında kalanlar
ise 27 teknoloji alanı arasından nicelik olarak dünyada nispeten daha fazla pay alınanları göstermektedir.

Şekil 17. Bilimsel Ya yın ve Atıf Analizi Kuadrantı

Ülkemizde akademik yetkinliğin ortaya koyulması açısından, siber güvenlik alanında
2014-2018 yıllarını kapsayan son beş yıllık döneme ilişkin Türkiye özelinde yayın ve atıf
verileri üzerinden bir bibliyometrik analiz çalışması daha gerçekleştirilmiştir (TÜBİTAK,
2020). Ülkemizde 2014-2018 döneminde siber güvenlik alanında toplam yayın sayısı 352’dir.
Bu araştırmacılar Türkiye’deki 85 farklı üniversitede, bir kamu araştırma enstitüsü ve üç farklı
özel sektör kuruluşunda yerleşik durumdadır. Aynı dönem için bu yayınlardan sorumlu toplam
aktif yazar sayısı 502 araştırmacıdır. Yine aynı dönemde siber güvenlik alanında Türkiye’de
en fazla yayın sayısına sahip ilk 20 kuruma bakıldığında ve bu alanda ülkemizdeki toplam
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yayın sayısının yüzde kaçından sorumlu oldukları değerlendirildiğinde, bu oranın %2 ila %9
arasında değiştiği görülmektedir. İlk 20’de yer alan bu kurumlar adresiyle siber güvenlik
alanında araştırmalarına devam eden aktif yazar sayısı 315 olup bu değer 2014-2018 dönemi
için Türkiye’de siber güvenlik alanındaki toplam aktif yazar sayısının %63’üdür. Sadece
üniversiteler açısından değerlendirilerek ilk 10 kurum incelendiğinde bu kurumlar; Sakarya
Üniversitesi, TÜBİTAK, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi,
Fırat Üniversitesi, TOBB ETÜ, İTÜ ve Anadolu Üniversitesi’dir. Bu listeye dâhil olan tek kamu
kurumu TÜBİTAK’dır. Bununla birlikte ülkemizde en fazla yayına sahip ilk 10 üniversitede
yerleşik aktif yazarların, Türkiye’deki toplam siber güvenlik alanındaki aktif yazarlara oranı ise
%47’dir (Tablo 4).

Tablo 4. Türkiye’de 2014-2018 Döneminde Siber Güvenlik Alanında En Fazla Yayın Sayısına
Sahip İlk 20 Kurum
Kurum

Sıra

Türkiye’deki SG
Alanındaki
Toplam Yayın
Sayısındaki Oranı*

Aktif
Yazar
Sayısı

Sektör

Toplam
Yayın
Sayısı

Yayın Sayısı
(% Değişim)

Toplam
Yayın
Başına
Atıf

Yayın Başına
Atıf
(% Değişim)

1

Sakarya Ü.

%9

24

Akademi

32

1100

19.9

-44.3

2

TÜBİTAK

%9

30

Kamu

30

50

8.9

-22.7

3

ODTÜ

%8

30

Akademi

28

-28.6

9.2

-67.7

4

Sabancı Ü.

%7

27

Akademi

24

-16.7

8.8

-37.6

5

Boğaziçi Ü.

%6

26

Akademi

21

66.7

12.7

-54.1

6

Gazi Ü.

%6

35

Akademi

21

250

12.4

-57.6

7

Fırat Ü.

%5

15

Akademi

18

100

19.9

-48.4

8

TOBB ETÜ

%5

17

Akademi

18

33.3

8.1

434.4

9

İTÜ

%4

19

Akademi

15

200

10

55.6

10

Anadolu Ü.

%4

7

Akademi

14

-100

7.9

-100

11

Gebze Teknik Ü.

%4

8

Akademi

14

-80

19.8

-90.3

12

Dokuz Eylül Ü.

%3

11

Akademi

9

100

2.6

-83.3

13

Kocaeli Ü.

%3

11

Akademi

9

-

7.9

-

14

Trakya Ü.

%3

7

Akademi

9

-100

5.3

-100

15

Atılım Ü.

%2

7

Akademi

7

-

4

-

16

Bilkent Ü.

%2

6

Akademi

7

-50

15.7

153.3

17

Hacettepe Ü.

%2

13

Akademi

7

-66.7

16.9

-27.6

18

İstanbul Ü.

%2

7

Akademi

7

0

11.1

-75

19

İYTE

%2

11

Akademi

7

-

2.9

-

20

Celal Bayar Ü.

%2

4

Akademi

6

-100

23.8

-100

*Kurumlar arası iş birlikli yayınlar söz konusudur.

Şekil 18’de ise 2019-2020 yılları için Türkiye’de siber güvenlik alanı için kelime bulutu
sunulmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de siber güvenlik alanında nesnelerin interneti
(IoT) konusunun en öne çıkan alan olduğu göze çarpmaktadır (TÜBİTAK, 20213).
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Şekil 18. 2019-2020 yılları Türki ye Siber Güvenlik Alanı Kelime Bulutu (SciVal , TÜBİTAK,
21)
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Ülkemizde Siber Güvenlik Teknolojilerinin İlerlemesine Yönelik Kritik Hususlar
Öncelikle, TÜBİSAD-Deloitte BİT Sektörü Raporuna göre Türkiye’de siber güvenlik ve veri
gizliliği açısından sunulan değerlendirmelerde sektörün olgunluğunu artırmak adına öncelikli
aksiyonlar Şekil 18’de verilmektedir (TÜBİSAD-Deloitte, 2021). Buna göre, siber güvenlik
yönetim sistemi yapısının kurulması, kimlik ve erişim yönetimi, veri güvenliği ve bulut güvenliği
öne çıkmaktadır.

Şekil 18. Türki ye’de Siber Güvenlik ve Veri Gizliliği Açısından Öncelikli Aksi yonlar

Öte yandan, Siber Güvenlik TYH Odak Grup üyelerine göre siber güvenlik teknolojilerinin
ilerlemesine, belirlenen teknolojik hedeflere erişilmesine ve ülkemizde siber güvenliğe yönelik
yenilikçi sektörel uygulamaların ortaya çıkmasına ilişkin, öncelikle çözümlenmesi gereken dört
kritik husus öne çıkmıştır. Bunlar;
1. Kamu alımlarının ve kamu yatırımının etkinleştirilmesi ile pazara giriş destekleri
ve alana özel fonlamanın artırılması ile yerli girişimcilerin desteklenmesi
gerekmektedir.
Ulusal güvenlik unsurlarını da içermesi sebebiyle siber güvenlik alanı öncelikli müşterisinin
kamu olduğu alanlardan biri karşımıza çıkmaktadır. Ancak, ülkemizde siber güvenlik alanında
yabancı yazılımdan/donanımdan bağımsızlık durumu çok düşüktür, baskın olarak yabancı
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yazılımlar kullanılmaktadır. Özellikle adli bilişim yazılımlarının ana müşterisi kamu kurumlarıdır,
bu yazılımlar geliştirildikleri ülkedeki kamu kurumları tarafından yoğun şekilde satın alınıp
kullanıldıktan sonra küresel anlamda satışlar yapabilmektedirler. Adli bilişim alanında çözüm
geliştiren küresel firmaların çözümlerinin tamamı kendi ülkelerindeki kamu kurumlarında ana
çözüm olarak kullanılmaktadır. Adli bilişim ve olay müdahale alanı başta olmak üzere siber
güvenlik alanında geliştirilecek tüm çözümler için en önemli nokta budur.
Bu kapsamda, kamu alımlarında ve kamunun siber güvenlik alanına yönelik yatırımlarında
önceliklendirme yapılması ve siber güvenlik ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin
sağlanması için yerli siber güvenlik üreticilerine rekabet avantajı sağlayacak düzenlemeler
yapılması önem arz etmektedir. Kamunun fonladığı ilgili diğer projelerde de (Örneğin: Evrensel
Hizmet Projesi ile kurulmakta olan tüm kablosuz genişbant iletişim altyapısı) siber güvenlik
ürün ve çözümlerine yönelik yerli ürünlerin olduğu kısımlar için %100 yerli ürünlerin tercih
edilmesi teşvik edilebilir. Tüm askeri ve kamu ağlarında iki seviyeli bir ağ modeline geçiş için
mevzuat gerekirken, ISP seviyesinde yerli çözümler bulunmaktadır ancak şebeke/ağ güvenliği
için yerli ürünler hem kısıtlıdır hem de teşvik edilmemektedir. Halbu ki, en az bir seviyenin yerli
ürünlerle ikame edilmesi destekleerek yerli üreticilerin rekabet edebilirliği artırılabilecektir.
Özellikle kamu alımlarında yerli üreticiler, ciddi maliyetleri içeren uluslararası kriterler
yüzünden ihalelerden elenmekte ve teşvik görmemektedirler. Kamu alımlarında yerli ürünlerin
tercih edilebilmesi açısından da uluslararası muadili (Gartner) benzeri yerli bir değerleme ve
analiz oluşumuna ihtiyaç duyulmaktadır. Ürün ve teknoloji geliştirmeleri açısından teşvik alan
yerli üreticilerimiz kamu alımlarında öne çıkan marka olabilir ve böylece piyasada yabancı
ürünlere karşı rekabet edebilir ve avantajlı duruma gelebilirler.
Örneğin, ABD’de siber güvenlik alanı ile ilgili faaliyetlere ayrılan kamu fonu 2020 mali yılı
bütçesine göre 17,4 milyar dolardır. ABD Savunma Bakanlığı en yüksek bütçe oranına
sahipken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı da ardından gelmektedir. Öte yandan, bazı faaliyetlerin
hassas doğası gereği ve siber güvenliğe ayrılan bu miktar tüm siber güvenlik bütçesini temsil
etmemektedir (ABD, Siber Güvenlik Fonlaması, 2020). Kamunun siber güvenlik harcamasına
bakıldığında ise, devletin 2020 yılında 1.1 milyar dolarlık harcama yaptığı belirtilmektedir. Yine
ABD Savunma Bakanlığı, 551 milyon dolar ile harcama miktarında ilk sırada gelmektedir; diğer
kamu kurumlarının toplam harcaması ise 502 milyon dolar olmuştur. COVID-19 salgının
artırmış olduğu siber güvenlik tehdit unsurları nedeniyle öngörülenden yüksek bir harcama
gerçekleştirildiği ifade edilmektedir (Darkreading, 2021).
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Ülkemizde de beirlenen ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda sanayi sevk ve idaresini
sağlayacak tedarik modelinin oluşturulması, ihtiyaçların daha bütüncül bir şekilde ele alınarak
siber güvenlik teknolojilerine ilişkin yerlilik oranının daha sistematik ve sürdürülebilir bir
yaklaşımla artırılması ve Ar-Ge destek ve teşviklerinde siber güvenlik alanına odaklanmanın
yoğunlaştırılması düşünülmelidir. Başlangıç firması ekosisteminde siber güvenlik alanındaki
firmaların teşvik edilmesi açısından yatırım fonlarına ilişkin ülke çıkarlarını koruyacak şekilde
düzenleme yapılması ve/veya yerli melek yatırımcı teşviki sağlanması gerektiği de
değerlendirilmektedir.
Ayrıca, ülkemizde yerli siber güvenlik firmalarını teşvik etmek amacıyla pazara giriş destekleri
de gerekmektedir. Pazara giriş destekleri özellikle standartlaşmamış ve uzun vadede geleceği
olan teknoloji ve ürünler açısından ürün standartlaştığında yerli üreticinin geri kalmaması
açısından önem arz etmektedir. Yerli üreticiler yurt dışı ürünleri takip etmek zorunda kalmakta
ve yeni ürün geliştirme kısmında piyasayı oluşturamamış olmaktadırlar. Tekniğin yeni geliştiği
ve yenilikçi alanlarda üniversite ve sanayi iş birliğini sağlayarak yeni piyasa oluşturacak
potansiyelde teknoloji ve ürünlerin desteklenmesi niş alanların oluşturulması ve yenilikçi
teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesi ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı
sağlayacaktır. Özellikle hızlı yükselme potansiyeli olan KOBİ/başlangıç firmalarına yönelik
teşvik edici sermaye desteğinin alan odaklı olarak sağlanabileceği değerlendirilmektedir. Yerli
üreticinin pazara girişi desteklenmediği için son kullanıcılar ile etkileşimleri de zayıf kalmaktadır
ve yerli ürünlere karşı güven unsuru düşük seviyededir.
2. Test

ve

sertifikasyon

altyapısının

iyileştirilmesi

gerekmektedir

(yerli

sertifikasyon merkezleri, yerli test altyapıları, vb.).
Özellikle stratejik bir alan olduğu için mevcut yerli test altyapısının geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi gerekmektedir. Yenilikçi ve gerçekçi teknolojilerin geliştirilebilmesi için gerçek
veriye ve altyapılara erişim, sistemlerin gerçekçi ortamlarda ölçeklendirilerek test edilebilmesi
önemlidir. Bilişim teknolojilerinde gelişmiş ülkeler bu test ortamlarını geçen yıllar içinde kurmuş
(GENI, KGENI, FIRE, SAVI,vb.) ve bu test ortamlarının bazıları uluslararası iş birlikleri
kapsamında birbirine entegre olmuştur. Ayrıca, ulusal güvenlik açısından yabancı ürünlerin de
yerli sertifikasyon süreçlerinde değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
Siber dirençlere karşı testlerin yeterli seviyede olmadığı değerlendirilmektedir. Yurt içi ürün
geliştiriciler standart sıkıntısını hazır olarak çözse bile yabancı ürünlerle rekabet koşullarında
dezavantajlı olmaktadırlar. Laboratuvar ve test (tümleştirme dahil) altyapılarının yeterliliği
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fonksiyonellik testleri için yeterli seviyede görülürken, bir güvenlik testi uygulamasında,
dışarıdan bir saldırganın muhtemel uygulayacağı davranışları ve teknikleri en gerçekçi şekilde
taklit edilmesi olarak ifade edilen siber geçirgenlik (kırmızı takım) için ise yetersiz olduğu
değerlendirilmektedir.

Öte yandan, yenilikçi teknolojiler (5G, nesnelerin interneti, OT, yapay zekâ ve makine
öğrenmesi, vb.) açısından da yerli test ve test yatağı altyapısının geliştirilmesi ve erişiminin
etkinleştirilmesi gerekmektedir. Siber güvenlik alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik ürünler
ve teknolojiler için gerekli test ve tümleştirme altyapılarının, ayrıca yerli ürünlerin hem kendi
aralarında hem de yabancı menşeli sistemlerle uyumlu çalışması için laboratuvar ve test yatağı
ortamlarının oluşturulması önem arz etmektedir. Örneğin, Ankara'da oluşturulan 5G Vadisi
Test Sahası yeni açılmakla birlikte, etkinliğinin be erişiminin hızla artırılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
Yazılım altyapısının (açık kaynak kütüphaneler, paket programlar, programlama dilleri) ve
ulusal veri altyapısının (veri merkezleri, veritabanları, veri yapıları) yeterliliği açısından
ülkemizde kapsamlı bir bulut altyapısı bulunmaması da en önemli sıkıntılardan biri olarak
değerlendirilmektedir. Ortak laboratuvarlar için sadece fiziksel altyapılara değil bulut üzerinden
hizmet verilen sanal laboratuvarlara da ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sayede, fiziki lokasyondan
bağımsız, araştırmacıların daha etkin bir şekilde entegrasyonu sağlabilecektir. Çeşitli
teşviklerle desteklenebilecek bu merkezler, tüm sektörün (veya üye katılımcıların)
kullanabileceği metodolojiler, en iyi çalışma senaryoları, kütüphaneler, vb. gibi alanlarda
araştırma ve geliştirme yaparak çıktılarını sektörle paylaşacaktır. Ayrıca bu merkezlerde yerli
ve millî ürünlerin güvenlik ve olgunluk seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar
gerçekleştirileceği değerlendirilmektedir.
Aynı şekilde, yenilikçi teknolojilerde ve sektörel uygulamalarında ağırlıklı olarak yabancı
standartlar bulunmaktadır ve yerli siber güvenlik ekosisteminin gelişmesinde teknolojinin
hızına paralele olarak yerli standartların geliştirilmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir.
3. Açık kaynak kütüphanelerin etkinleştirilmesi ve veri portallarının oluşturulması
gerekmektedir.
Veri paylaşımı kısıtlı olduğu ve ilgili veri paylaşım platformları olmadığı için analizlerde ve
testler sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle yerli üretici açısından pazar ihtiyacının net olarak
tespit edilmesinde ve daha hedef odaklı çalışmalar gerçekleştirmelerinde bir bariyer olarak öne
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çıkmaktadır. Bu kapsamda, ticari kaygı olmayan özellikle akademik verilerin paylaşımı
etkinleştirilmeli ve açık veri erişimi sağlanması önem arz etmektedir. Örneğin, IEEE Veri Portalı
benzeri yapının ulusal portal olarak geliştirilmesi, ortak veri havuzlarının oluşturulması faydalı
görülmektedir.

Yazılım

altyapısının

(açık

kaynak

kütüphaneler,

paket

programlar,

programlama dilleri) yeterliliği açısından bakıldığında bulut ortamlarında açık kodlu yazılımlar
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yazılımların kullanılarak bulut ortamının geliştirilmesi ve bulut
yazılımlarının ortaya konması için ülke ortamında bir topluluk (community) kurulması gerekli
görülmektedir.
4. Siber güvenlik alanında ülkemizi geleceğe taşıyacak nitelikli insan kaynağının
yetiştirilmesi/kazanılması sağlanmalıdır.
Ülkemizin, siber güvenlik alanında sürekli gelişen ve uluslarası arenada rekabet edebilir güce
sahip olabilmesi için yeterli yetkinliğe sahip insan kaynağının yetiştirilmesine ve istihdam
imkânlarının sağlanabilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda
deneyim derinliği kazanmış insan gücünün üniversite-özel sektör iş birliğinde yetiştirilmesi
önem arz etmektedir. Bu kapsamda, lisansüstü seviyesi yanı sıra lisans seviyesinde de bitirme
projelerinde/tezlerinde özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapılması önemli görülmektedir.
Sağlanan mevcut destek ve burs programlarında siber güvenlik alanı odağının artırılması
gerektiği düşünülmektedir.
Öte yandan, kamuda nitelikli personel istihdamının artırılmasına yönelik dış kaynak kullanımı
dâhil olmak üzere düzenlemelerin yapılması ve iş modellerinin oluşturulması gerekmektedir.
Kamudaki mevcut personel istihdamı politikası ve özlük hakları nedeniyle siber güvenlik
alanında uzman personel, kamu kurumlarında çalışmayı tercih etmemektedir. Ayrıca kamu
kurumlarında siber güvenlik alanında çalışan hâlihazırdaki nitelikli personel de söz konusu
koşullardan dolayı özel sektöre geçişi tercih edebilmektedir. Bu nedenle kamuda istihdam
edilecek siber güvenlik uzmanı özlük haklarının özel sektör ile rekabet edebilecek seviyelere
getirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
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KISALTMALAR
Kısaltmalar

Açıklama

3D

3 Boyutlu

5G

Genişbant Hücresel Ağlar için 5. Nesil Teknoloji Standardı

AB

Avrupa Birliği

ABD

Amerika Birleşik Devletleri

AI

Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)

AML

Saldırgan Makine Öğrenimi (Adversarial Machine Learning)

Ar-Ge

Araştırma ve Geliştirme

API

Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface)

APT

İleri Düzey / Gelişmiş Kalıcı Tehdit (Advanced Persisted Thread)

BİT

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

BT

Bilgi Teknolojileri

BTK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

BTY

Bilim, Teknoloji ve Yenilik

BTYPK

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu

DB

Veri Tabanı (Database)

DDoS

Dağıtılmış Hizmet Reddi Saldırıları (Distributed Denial of Service Attack)

DoS

Hizmet Reddi Saldırıları (Denial of Service Attack)

DLP

Veri Kaybı/Sızıntısı Engelleme (Data Loss Prevention)

DNS

Alan Adı Sistemi - Servis Alan Adları (Domain Name Server)

DPI

Derinlemesine Paket Denetimi (Deep Packet Inspection)

EDR

Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt (Endpoint Detection and Response)

EPM

Elektronik Koruyucu Tedbirler (Electronic Protective Measures)

EY

Ernst&Young Danışmanlık Firması

IaaS

Hizmet Olarak Altyapı (Infrastructure as a Service)

ICS
IEEE
IIoT

Endsütriyel Kontrol Sistemleri (Industrial Control Systems)
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Electrical and Electronics
Engineers)
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things)

IoT

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)

IP

İnternet Protokolü (Internet Protocol)

ITU

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği

İHA

İnsansız Hava Aracı

GCI

Küresel Siber Güvenlik Endeksi (Global Cybersecurity Index)

KamuNET

Kamu Sanal Ağı

ML

Makine Öğrenmesi (Machine Learning)

NAC

Ağ Erişim Kontrolü (Network Access Control)
ABD Ulusal Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi (National Cybersecurity Center of
Excellence)
Ulusal Siber Güvenlik Endeksi (National Cybersecurity Index)

NCCoE
NCSI

NLP

Ağ Fonksiyonlarını Sanallaştırma (Network Functions Virtualization)
ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (National Institutes of Standards and
Technology)
Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing)

OT

Operasyon (Endüstriyel) Teknolojisi (OperationTechnology)

PaaS

Hizmet Olarak Platform (Platform as a Service):

NFV
NIST
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RFID

Radyo Frekans ile Tanımlama (Radio-Frequency Identification)

SaaS

Hizmet Olarak Yazılım (Software as a Service)

SCA

Kaynak Kod Zafiyet ve Lisans Taraması (Software Composition Analysis)

SCADA

Denetimsel Kontrol ve Veri Toplama (Supervisory Control and Data Acquisition)

SDN

Yazılım Tanımlı Ağ (Software Defined Networking)

SIEM

SOC

Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (Security Information and Event Management)
Güvenlik Orkestrasyon, Otomasyon ve Olaylara Müdahale (Security Orchestration
Automation and Responce)
Güvenlik Oeprasyon Merkezi (Security Operation Center)

SOME

Siber Olaylara Müdahale Ekipleri

SSB

Savunma Sanayii Başkanlığı

SSO

Tek Oturum Açma (Single Sign-On)

STB

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

STK

Sivil Toplum Kuruluşu

TEE

Güvenilir Yürütme Ortamı (Trusted Execution Environment)

THS

Teknoloji Hazırlık Seviyesi

TLS

Taşıma Katmanı Güvenliği (Trasnport Layer Security)

TSE

Türk Standartları Enstitüsü

TÜBİTAK

TÜİK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi – Siber Güvenlik
Enstitüsü
Türkiye İstatistik Kurumu

TÜRKPATENT

Türk Patent ve Marka Kurumu

TYH

Teknoloji Yol Haritası

URL

Standart Kaynak Bulucu (Uniform Resource Locator)

USOM

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi

VOIP

İnternet Üzerinden Sesli İletişim Protokolü (Voice Over Internet Protocol)

WAF

Web Uygulaması Güvenlik Duvarı (Web Application Firewall)

WEF

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum)

SOAR

BİLGEM-SGE
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SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİ YOL HARİTASI HAZIRLAMA YÖNTEMİ VE
TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR
Ülkemizin ihtiyaçları ve önceliklerine istaneden T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve
Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde ve TÜBİTAK’ın teknik desteği ile Ekim 2020
itibarıyla “Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası” hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır.
Teknoloji Yol Haritasının; ilgili alt teknolojiler özelinde belirlenecek stratejik hedefler, ülkemizin
bu hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik olan ürün ve teknolojiler, bunların geliştirilmesine
yönelik Ar-Ge projeleri ve son olarak da geliştirilen kritik ürün/teknolojilerin öncelikli sektörel
uygulamaları şeklinde çok katmanlı bir yapıda oluşturulması öngörülmektedir.
Teknoloji Yol Haritasının hazırlık aşamalarında ilgili kamu kurumları ile koordinasyonun etkin
şekilde sağlanması ve katılımcı tüm kurum/kuruluşların teknoloji yol haritasının içeriğine
katkıda bulunmasının sağlanması ile teknik çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla, süreç
boyunca işlevsel olacak bir “Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu”
oluşturulmuştur. Danışma grubu üyeleri belirlenirken; çalışma grubunun üye önerileri,
uluslararası başarıları olan yetkin akademisyenler, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ön plana
çıkan özel sektör kuruluşlarından temsilciler listelenmiştir. Bu liste içerisinde kurumsal dağılım
göz önünde bulundurularak seçim yapılmıştır.
Öncelikle, Danışma Grubu ile Ar-Ge ve yenilik ekosistemi aktörlerinden ülkemizin bu alanda
odaklanması

gereken

stratejik

hedeflere

ve

sektörel

ihtiyaçlara

ilişkin

katkıların

değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu kapsamda, siber güvenlik Ar-Ge ve yenilik ekosisteminden
29 Ekim – 20 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrim içi katkı formu aracılığıyla hedef
önerileri ve sektörel ihtiyaçlara ilişkin katkılar alınmıştır. Katkı formunda ön çalışmalar ile
oluşturulan kapsamı üzerinden ekosistem temsilcilerine "Ülkemizin siber güvenlik alanında
dünyadaki seviyeyi (state of the art) yakalaması ve üstüne çıkması için, önümüzdeki dönemde
ülkemizin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde odaklanması gereken stratejik hedefler neler
olmalıdır?" şeklinde soru yöneltilmiştir. Hedef Önerileri Anketinde baz alınan kapsam geniş
tutulmuş; daha sonra Danışma Grubu’nun değerlendirmeleri ile teknoloji yol haritası
çalışmasında ele alınacak kapsam olarak Şekil 19’daki halini almıştır.23

“KAPSAM VE GENEL BİLGİLER” bölümünde aktarıldığı üzere, TÜBİTAK BİLGEM-SGE’den siber güvenlik teknoloji uzmanlarının katkısı yanı sıra
ulusal/uluslararası taksonomiler/çalışmalar değerlendirilerek oluşturulmuştur. Danışma Grubu toplantılarında da üyelerin katkılarıyla iyileştirilmeye
tabi tutularak nihai haline getirilmiştir.
23
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Şekil 19. BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Kapsamı

Hedef Önerileri Anketi kapsamında iki temel hedef kitleye ulaşılmak istenmiştir. Siber güvenlik
teknoloji geliştiricileri ve tedarikçileri ile bu teknolojileri kullanan son kullanıcılar. Aynı zamanda,
hem teknoloji tedatikçisi hem de son kullanıcı olan katılımcıların da görüşleri alınmıştır.
Katkı formunda siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesinde aktif olarak çalışan
katılımcılara, siber güvenlik alt teknoloji alanlarından seçerek hangi somut ürün/teknolojilerin
hedeflenmesi gerektiği ve hangi yıla kadar hedefe ulaşılabileceği sorulmuştur (Şekil 20).
Akabinde, seçilen teknolojik alanlara ilişkin önerilen teknolojik hedeflerin en çok hangi siber
tehditlere yönelik olduğu, teknolojik hedefin gerçekleştirilmesi sayesinde siber tehdidin başarılı
bir şekilde bertaraf edildiğini kanıtlayan somut performans metrikleri ile istenmiştir.
Son olarak, seçilen teknolojik alanlara ilişkin önerilen teknolojik hedeflerin en çok hangi
bertaraf yöntemlerine yönelik olduğu sorulmuştur.
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Şekil 20. Hedef Önerileri Anketi - Araştırmacı/Teknoloji Tedarikçisi Katkılarının Alınması

Katkı formunda siber güvenlik teknolojilerini kendi sektöründe uygulayan son
kullanıcılara öncelikle kendi alanlarında/sektörlerinde en çok hangi siber tehditlerle
karşılaştıkları sorulmuştur (Şekil 21).
Akabinde, siber güvenlik çözümleri/ürünlerinin sektörel uygulama ihtiyaçlarını aktarmak
istedikleri sektörleri seçmeleri istenerek seçtikleri sektörlerde ülkemizin önümüzdeki dönemde
odaklanması gereken Siber Güvenlik Uygulamaları ne olacağı sorulmuştur.

Şekil 21. Hedef Önerileri Anketi – Son Kullanıcı Katkılarının Alınması

59

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Katılımcı profili, alınan teknolojik hedef önerileri ve sektörel ihtiyaçlara ilişkin bulgular ise Şekil
22’de sunulmaktadır.

Şekil 22. Siber Güvenlik Ar -Ge ve Yenilik Ekosisteminden Alınan Katkılar

Ekosistem eğilimleri incelendiğinde, en fazla sayıda teknolojik hedef önerisi Ağ ve İletişim
Güvenliği, Veri Güvenliği ve Mahremiyeti ile Nesnelerin İnterneti (IoT) Güvenliği alanlarında
toplanmıştır (Şekil 23a24).
Siber Güvenlik teknolojilerini kendi alanlarında veya sektörlerinde kullanan katılımcılardan
toplanan sektörel uygulamalar incelendiğinde ise imâlat ve tedarik zinciri, finans ve ticaret ile
savunma sektörleri ön plana çıkmaktadır (Şekil 23b25).

(a): Siber Güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesinde aktif olarak çalışan toplam 135 akademisyen ve özel sektör temsilcisinden
alınan 185 teknolojik hedefin dağılımıdır.
25
(b): Siber Güvenlik ürünlerini kendi alanlarında veya sektörlerinde kullanan toplam 183 katılımcıdan alınan 215 sektörel
uygulamanın dağılımıdır.
24

60

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

(a)

(b)
Şekil 23. Hedef Önerileri Anketi Ekosistem Yönelimi
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Çevrim içi katkı formuyla toplanan teknolojik hedefler ve sektörel uygulamalar; alt alan, kapsam
ve işaret edilen somut ürün/teknoloji temelince ön konsolidasyona tabi tutulmuştur (Şekil 24).
Ön konsolidasyon sonrası 65 tekil teknolojik hedef ve 86 tekil sektörel ihtiyaç oluşturulmuştur.
Ayrıca, bağımsız soru olarak son kullanıcılara yönlendirilen en çok hangi siber tehdit
unsurlarıyla karşılaştıkları sorusuna katkıları da verilen örnekler üzerinden konsolide edilmiştir.

Şekil 24. Teknolojik Hedefler ve Sektörel U ygulamaların Ön Konsolidas yon Öncesi ve
Sonrası Sa yılarının Dağılımı

Danışma grubu, 13-14 ve 22 Ocak 2021 tarihlerinde tüm gün süren çalışmalar sonucunda, 65
teknolojik hedef ve 86 sektörel ihtiyaç ifadesini analiz ve konsolide ederek teknoloji yol
haritasının aday 25 teknolojik hedeflerini ve 32 sektörel uygulamalarını oluşturmuştur (Şekil
25). Tablo 5 ve Tablo 6’da Danışma Grubu tarafından oluşturulan 25 aday teknolojik hedef ve
ve 32 sektörel uygulama teknik özellikleri ile birlikte sunulmaktadır.
Öte yandan, Hedef Önerileri Anketine göre konsolidasyonu yapılan son kullanıcıların en çok
karşılaştığı siber tehdit unsurları ise Tablo 7’de sunulmaktadır.
Aynı zamanda, bu aday hedeflerin ve uygulamaların yapılabilirlik (fizibilite) ve etki potansiyeli
açılarından değerlendirmeye tabi tutulmasına yönelik olarak kriterler de Danışma Grubu
tarafından belirlenmiştir.

62

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Şekil 25. Danışma Grubu Tarafından Gerçekleştirilen İleri Konsolidas yon Sonrası
Ada y Teknolojik Hedef ve Sektörel U ygulamaların Sa yıları

Oluşturulan aday teknolojik hedeflerin ve sektörel uygulamaların ülkemizdeki yapılabilirliği ve
etki potansiyeli Delfi Yöntemiyle26 değerlendirilmiştir. Hibrit Delfi Yöntemi27 adıyla akademik
literatürde geçen, önce geniş bir kitlenin değerlendirmelerinin alınması ve daha odaklı bir
grupla delfi analizi sonuçlarının tekrar ele alınmasına dayanan bir yöntem kullanılmıştır.
Ülkemizdeki yapılabilirlik ve ülkemize etki potansiyelleri, Danışma Grubunda belirlendiği
şekliyle aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir:
Yapılabilirlik Kriterleri (17):
Akademik Ar Ge Birikimi
Nitelikli İnsan Kaynağı
Yazılım Altyapısının (Açık Kaynak Kütüphaneler, Paket Programlar, Programlama Dilleri) Yeterliliği
Ulusal Hesaplama Altyapısının (Sistem, GPU, Çekirdek ) Yeterliliği
Ulusal Veri Altyapısının (Veri Merkezleri, Veritabanları, Veri Yapıları) Yeterliliği
Ülkemizdeki Mevcut Mevzuatın Teknolojik İlerlemeye Uygunluğu
Girişimcilik ve Yenilik Ekosisteminin Etkinliği
Yenilikçi Firmaların/Kuruluşların Yetkinliği
Pazar Potansiyeli
Yabancı Yazılımdan/Donanımdan Bağımsızlık Durumu
Ar-Ge ve Yenilik Destek/Teşviklerinin Yeterliliği
Bağlayıcı/Sınırlayıcı Patentlerden Bağımsızlık Durumu
Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliklerinin Yeterliliği
İhracat Potansiyeli
Standartlaşma ve Sertifikasyonun Yeterliliği
Yatırım Ekosisteminin (Yenilikçi Finansman Kaynaklarının Oluşturulması ve Uluslararası Yatırımların Ülkeye Çekilmesi)
Yeterliliği
Laboratuvar ve Test (Tümleştirme Dahil) Altyapılarının Yeterliliği

26

Linstone et al, «The Delphi Method: Techniques and Applications», Addison-Wesley, Londra, (1975)
Landeta et al, «Hybrid Delphi: A methodology to facilitate contribution from experts in professional contexts», Technological Forecasting & Social
Change 78 / 1629–1641, (2011)
27
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Etki Potansiyeli Kriterleri (13)
Teknoloji Geliştiricileri / Tedarikçileri için:
Cari açığın azalmasına katkı
Farklı teknolojik gelişmelerin (Spillover Effect) önünün
açılmasına katkı
Çığır açıcı (Breakthrough) yeniliklerin önünün açılmasına
katkı
Ulusal güvenlik açısından stratejik öneme sahip alanlarda
yerlileşme oranın yükseltilmesine katkı
Yurt içi pazar potansiyelinin artmasına katkı
Yurt dışı pazar potansiyelinin artmasına katkı
Ulusal Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesine katkı
Siber tehditler nedeniyle oluşan finansal kayıpların
engellenmesine katkı
Doğal kaynaklarımızın (hammadde/ara ürün) katma değeri
yüksek ihracata dönüştürülmesine katkı
Teknoloji tedarikçilerinin ticari bilgilerinin korunmasına katkı
Teknoloji tedarikçilerinin ürün/hizmet çeşitliliğinde artış
Teknoloji tedarikçilerinin geliştirdiği yeni ürünlerin/hizmetlerin
pazara sunulmasına katkı
Teknoloji tedarikçilerinin araştırma ve teknoloji geliştirme
sürecinin kısalmasına katkı

Son Kullanıcılar için:
Cari açığın azalmasına katkı
Farklı teknolojik gelişmelerin (Spillover Effect) önünün
açılmasına katkı
Çığır açıcı (Breakthrough) yeniliklerin önünün açılmasına
katkı
Ulusal güvenlik açısından stratejik öneme sahip alanlarda
yerlileşme oranın yükseltilmesine katkı
Yurt içi pazar potansiyelinin artmasına katkı
Yurt dışı pazar potansiyelinin artmasına katkı
Ulusal Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesine katkı
Siber tehditler nedeniyle oluşan finansal kayıpların
engellenmesine katkı
Doğal kaynaklarımızın (hammadde/ara ürün) katma değeri
yüksek ihracata dönüştürülmesine katkı
Son kullanıcının ticari bilgilerinin korunmasına katkı
Son kullanıcının ürün/hizmet çeşitliliğinde artış
Son kullanıcının yeni geliştirdiği ürünlerin/hizmetlerin pazara
sunulmasına katkı
Son kullanıcının araştırma ve teknoloji geliştirme sürecinin
kısalmasına katkı

Tablo 5. Danışma Grubu Tarafından Oluşturulan 25 Aday Teknolojik Hedef
No

Siber Güvenlik Alt
Teknolojileri

Teknolojik Hedef ve Beklenen Özellikleri
Öncelikle önleme (prevention) bertaraf yöntemine yönelik olarak, ağ anahtarı (switch),
uygulama katmanı destekli Web/VoIP/IoT/Database/GTP/Diameter ve 5G güvenlik duvarları
(firewall), ileri seviye veri sızıntısı önleme (DLP) ürünü, kablolu/kablosuz yönlendirici (router),
derin paket inceleme altyapısı, ağ izleme sistemi, (DDoS) saldırı tespit ve önleme sistemi, eposta ağ geçidi, antivürüs, fidye yazılımları önleme sistemleri, loglama sistemi gibi temel ağ
güvenliği ürünlerinin yerli olarak güçlendirilmesi / geliştirilmesi ve bu teknoloji ile ürünlerin ulusal
güvenliği ilgilendiren sektörlerden (kamu, haberleşme, vb.) başlanarak kullanımının
yaygınlaştırılması

1

Ağ ve İletişim
Güvenliği (1)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Tanımlanan politikalara ve kurallara uygun olarak işlevleri yerine getirdiğini doğrulayacak
şekilde ağ, donanım ve yazılım seviyelerinde test edilmiş olması
2. Geliştirilecek yazılım ürünlerinin Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü pratikleri ile
geliştirilmesi ve yetkisiz erişime, veri kaçağına ve mahremiyetin ihlaline sebep olacak zafiyetlerin
olmadığını doğrulayacak şekilde ağ, donanım ve yazılım seviyelerinde test edilmiş olması
3. Yazılım seviyesinde, yazılım yoğun stratejik sistemlere (hava/kara/deniz aracı, nükleer
santral, sağlık, ekonomi, enerji üretim ve dağıtım ağları, telekom, finans, eğitim, bulut altyapıları)
yönelik kazanılan kabiliyetlerin tekrar kullanılabilir ulusal siber güvenlik mimarisi ile geliştirilmesi
4. Ağ seviyesinde haberleşme protokollerinin ve altyapılarının zafiyetlerinden faydalanan
saldırıların önlenebilmesi için IPv6 adresleme altyapısına geçilmesi ve sahte IP değişikliklerinin
önlenmesi
5. Ağ seviyesinde IP adreslerinin şebekelerden bağımsız hale getirilmesini destekleyecek IPv6
adresleme altyapısı ile uyumlu olması
6. Sosyal mühendislik saldırılarını engelleyebilecek nitelikte içerik analizinin yapılabilmesi
7. Güvenlik duvarı ürünleri arasındaki entegrasyon standartlarını desteklemesi
8. Uluslararası veritabanlarının yanında ulusal siber tehdit istihbaratı veritabanları ile entegre
olması
9. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olması
10. Altyapıda kullanılan kriptolojik yaklaşımların uzman kontrolünden geçmiş olması
11. Şifrelenmiş trafiklerde inceleme yapabilmesi
12. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli olması
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No

2

Siber Güvenlik Alt
Teknolojileri

Ağ ve İletişim
Güvenliği (2)

Teknolojik Hedef ve Beklenen Özellikleri
Öncelikle önleme (prevention) bertaraf yöntemine yönelik olarak, güvenli haberleşme
gereken kullanım alanları ile 5G ve ötesi yeni haberleşme teknolojilerinde (Yazılım Tanımlı Ağ
(SDN) dahil); yetkisiz erişimi engelleyen, kestirilemez, karıştırılamaz ve dinlenemez iletişim
sağlayabilecek güvenlik teknolojilerinin ulusal şifreleme metotları ya da fiziksel katman ve diğer
haberleşme katmanlarında güvenlik sağlayıcı metotları ile yerli olarak geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması
Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Uygulama katmanı, kontrol katmanı ve veri katmanındaki bileşenlerin güvenliğine yönelik
tekniklere yönelik çözüm içermesi
2. SDN kullanılarak ağ ve iletişim güvenliğine yönelik teknoloji ve çözümleri içermesi
3. Sinyal protokollerine uyumluluk içermesi
Öncelikle tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak,
organizasyonların bilişim altyapılarındaki siber güvenlik risklerinin tespitini, yönetimini, risk
azaltma ve önleme çözümlerinin uygulanabilmesini sağlayan siber güvenlik ürünlerinin
gelişitirilmesi

3

Ağ ve İletişim
Güvenliği (3)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Tanımlanan politikalara ve kurallara uygun olarak işlevleri yerine getirdiğini doğrulayacak
şekilde ağ, donanım ve yazılım seviyelerinde test edilmiş olması
2. Ağ seviyesinde kurumsal ağlardaki zafiyetlerin %98'in üzerinde tespit edilerek risk analizi
yapılması ve önceliklendirilerek yönetilmesi
3. Siber Tehdit İstihbaratı Merkezleri ile entegre güncel tehditler ile beslenen risk yönetimi
olması
Öncelikle tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak,
son kullanıcı cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı yazılım, oltalama, veri kaçağı
tespitine ve önlenmesine yönelik teknolojiler ile EDR (Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve
tarayıcı izalosyonu gibi teknolojilerin yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi

4

Son Kullanıcı
Güvenliği (1)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ seviyesinde zararlı kullanıcı hareketlerinin tespitinde veri bilimi uygulamaları kullanılması
2. Yetkisiz erişim seviyesinde EDR ürününün yüklü bulunduğu bütün uç noktalardaki
davranışları kayıt altına alabilecek ve telemetri verileri üzerinden bir siber saldırıya ilişkin
tespitler ve sonrasında da engellemeye yönelik aksiyonlar alabilecek şekilde geliştirilmesi
3. Uluslararası veritabanlarının yanında ulusal siber tehdit istihbaratı veritabanları ile entegre
olması
4. Diğer güvenlik bileşenleri ile konuşabilecek entegrasyon standartlarını desteklemesi
5. Tanımlanan politikalara ve kurallara uygun olarak işlevleri yerine getirdiğini doğrulayacak
şekilde test edilmiş olması
6. Yetkisiz erişime, veri kaçağına ve mahremiyetin ihlaline sebep olacak zafiyetlerin olmadığını
doğrulayacak şekilde test edilmiş olması
7. Geliştirilecek yazılım ürünlerinin Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü pratikleri ile
geliştirilmesi
8. Şifrelenmiş trafiklerde inceleme yapabilmesi
9. Yazılım seviyesinde karmaşık hale gelen web tarayıcı yazılımları üzerinden kullanıcı
bilgisayarında kod çalıştırma senaryolarının önlenmesinin sağlanması
10. Sosyal mühendislik seviyesinde çift aşamalı koruma yöntemlerinin ötesine geçilmesi
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No

Siber Güvenlik Alt
Teknolojileri

Teknolojik Hedef ve Beklenen Özellikleri
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma (mitigation) ve saldırı (cyber warfare)
bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, kişisel hak ve özgürlükleri ile toplumsal itibar ve yaşam
huzur haklarını ihlal edecek gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin (görüntü ve ses) son kullanıcı
cihazlarında tespit edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine yönelik teknolojilerin
geliştirilmesi

5

Son Kullanıcı
Güvenliği (2)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Yazılım seviyesi ile sosyal mühendislik ve ifşa / mahremiyiet açısından SES ve GÖRÜNTÜ
kayıtlarının orijinal içeriklerden farklı, değiştirilmiş, yeniden yapılandırılmış olduğunun sesgörüntü gerçek zamana yakın analizi marifetiyle ses-görüntü veri bloklarının oturum
seviyesinden başlamak üzere "gerçeklik" denetimine tabi tutulması, uç noktalara sunulmadan
erken uyarı ve engellemenin asgari %95 seviyesinde sağlanabilmesi
2. Yerli olarak Türkçe içeriği de destekleyecek şekilde geliştirilmesi

Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, kimlik ve
yetki bilgilerini yüksek güvenlik sağlanarak saklayan ve özellikle donanım, fiziksel saldırı ve
yetkisiz erişim açısından ek güvenlik mekanizmalarını (çok faktör özelliği, kriptolojik yaklaşımlar,
biyometrik, vb.) kullanarak bu bilgilere erişime izin veren teknolojilerin geliştirilmesi

6

Kimlik ve Erişim
Yönetimi (1)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Yazılım seviyesinde Kimlik ve Erişim Yönetimi standartlarına uyumun gözetilmesi ve ulusal
kullanıma alınacak yazılımların tescillenerek uyumunun denetlenmesi, uyum seviyesini
sağlamayan yazılımların tescil edilmemesi ve ulusal olarak kullanıma alınmaması
2. Yetkisiz erişim seviyesinde Kimlik ve Erişim Yönetimi standartlarında sistem kritiklik
seviyelerinin tanımlanması, yetkisiz erişim tespiti anında verinin yok edilmesi
3. Kimlik ve Erişim Yönetimi sistemlerinde saldırılarda ele geçirilebilecek bilgilerin en aza
indirilmesi amaçlı çeşitli kriptolojik yöntemlerin uygulanması (örn. veri anonimleştirme, anonim
sertifikalar, eş biçimli şifreleme ile hesaplama yöntemleri)
4. Bulut tabanlı Kimlik ve Erişim Yönetimi sistemleri geliştirilmesi sırasında uygun kriptolojik
yöntemler kullanılarak gerekli önlemlerin alınması ve böylece buluta kimlik denetimine dair bilgi
sızıntısının engellenmesi ve erişim kontrolünün bulut tarafında doğru yapıldığının garanti
edilmesi
5. Kullanıcılarının parola güvenliğinin ve güvenli kimlik kontrollerinin sağlanmasına yönelik
uygun kriptolojik çözümler kullanan yöntemlerin geliştirilmesi ve tarayıcılar ile mobil cihazlara
entegre edilmesi
Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, ağ
ortamındaki cihazların farklı yöntemlerle (parmak izi çıkarılarak, sertifika yükleyerek vb.) kimlik
tespitinin yapılabilmesini ve yetkisiz erişim açısından ağ cihazlarının yetkilerinin
yönetilebilmesini sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi

7

Kimlik ve Erişim
Yönetimi (2)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. IPv6 adresleme kullanılarak internete bağlanan cihazların kimliklerinin kayıt altına alınmasını
sağlayacak altyapıların oluşturulması ve ağ ile yetkisiz erişim seviyelerinde IPv6 tahsisi yapılan
cihazların kimlik doğrulama ve yetkilendirilmesi için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi
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No

Siber Güvenlik Alt
Teknolojileri

Teknolojik Hedef ve Beklenen Özellikleri
Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, ayrıcalıklı
(BT ve ağ yöneticilerinin kullandıkları yüksek yetkili) sistem hesaplarının yönetimi için yerli Yetkili
Erişim Yönetimi çözümünün geliştirilmesi

8

Kimlik ve Erişim
Yönetimi (3)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Yetkisiz erişim ve yetki yükseltme açısından;
• Rol ve öznitelik tabanlı erişim kontrolleri
• Komut satırı, kullanıcı arayüzü ve web servisleri ile yetkilendirme
• Oturum sayılarını sınırlama
• Ağdaki şifre rotasyonlarını otomatikleştirme
• Komut filtreleme
• Denetim için tüm komut satırı, kullanıcı arayüzü ve web servisi etkinlikleri için ayrıntılı
kayıtlarını tutma ve canlı yansıtma yapabilmesi
Öncelikle önleme (prevention) bertaraf yöntemine yönelik olarak, başta kamu ve kritik
altyapılardaki ihtiyaçları karşılayan ve farklı ortamlardan kullanılabilen açık kaynak kodlu
mesajlaşma protokolünün, mesajlaşma platformunun ve yazılımların
yaygınlaştırılması/güçlendirilmesi/geliştirilmesi

9

Mesajlaşma
Güvenliği

10

Veri Güvenliği ve
Mahremiyeti

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Donanım seviyesinde yan kanal saldırılarına karşı direnç sağlayıp, aksi durumda anında
içindeki veriyi yok edebilmesi
2. E-imza destekli, şifre çözülmesine dirençli, kozmik ve çok gizli mesajlaşmaların ağ
seviyesinde kuantum güvenli şifreleme yöntemleri ile yapılmasını sağlaması
3. Ağ ve yazılım seviyeleri ile yetkisiz erişim ve yetki yükseltme açısından gizlilik, bütünlük,
kimlik doğrulama, katılımcı tutarlılığı, hedef doğrulama, ileri yönlü gizlilik (forward secrecy),
geriye dönük gizlilik (backward secrecy), nedensellik korunması(causality preservation), mesaj
bağlantısızlığı (message unlinkability), mesajın reddedilmesi (message repudiation), katılımın
reddedilmesi (participation repudiation) ve asenkronite mesajlaşma protokolünün olması
4. KVKK uyumluluğunun garanti edilmesine yönelik sistemsel ve hukuki boyutlar da göz önünde
bulundurularak kriptolojik çalışmalar yapılması
Öncelikle önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf yöntemlerine ve veri
kaçağı siber tehdit unsuruna yönelik olarak, kritik sektörlerde bulut ortamında ya da kurum
içinde saklanan hassas verinin tespiti ve etiketlenmesi; hassas verilere erişim yönetimi; hassas
veri ile yapılan işlemlerin takibi ve kayıt altına alınmasını sağlayan veri mahremiyetini artırıcı
teknolojiler ile veri sahibi kişiler, veri işleyiciler ve saklayıcılar arasında veri paylaşımını güvenli
hale getiren ve tüm işlemleri kayıt altına alan %100 yerli kriptografik altyapı ile bütüncül
teknolojilerin geliştirilmesi
Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Veri bilimi uygulamaları, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, kayıt zincir teknolojileri destekli
kendini uyarlayabilen çözümler içermesi
2. Veri tabanı güvenliği, gizliliği ve doğruluğuna yönelik kriptolojik çözümler geliştirilmesi ve
uygulanması
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

No

Siber Güvenlik Alt
Teknolojileri

Teknolojik Hedef ve Beklenen Özellikleri
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma (mitigation) ve saldırı (cyber warfare)
bertaraf yöntemlerine ve ağ, yazılım seviyeleri ile veri kaçağı, yetkisiz erişim, yetki
yükseltme siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, bulut sistemlerinin siber güvenlik
kontrollerinin gerçekleştirilmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin uygulanabilmesini sağlayacak,
5G altyapı bileşenlerinin de ihtiyaçlarını karşılayacak ve bulut ortamında yönetilen verilerin
güvenliği ve mahremiyeti ile bulut altyapılarına güvenli entegrasyon konularındaki teknolojilerin
geliştirilmesi

11

Bulut Güvenliği
(1)

12

Bulut Güvenliği
(2)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ ve yazılım seviyeleri ile yetkisiz erişim ve yetki yükseltme açısından derin paket inceleme
altyapısı ve ağ izleme sistemi geliştirilmesi
2. Yetkisiz erişim açısından çok faktörlü kimlik doğrulama, kayıt edilme ve çok seviyeli güvenlik
sistemleri kullanılması
3. Veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet açısından bulut verilerinin yeni nesil veri şifreleme teknolojileri
ile şifrelenebilmesi
4. Yazılım seviyesi ile veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet açısından bulut kullanımında federe yapı
geliştirilerek yeni veri işleme yaklaşımları ortaya konulması

Öncelikle önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf yöntemlerine yönelik
olarak, kurumsal siber güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde bulut altyapılarından
faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik teknolojilerinin (kötücül yazılım analiz araçları,
aykırılık tespiti, DDoS karşıtı önlemler, vb.) yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi

Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, statik ve
dinamik analiz yöntemleri ile nesnelerin interneti (IoT) ve mobil cihazlara gerçekleştirilecek siber
saldırıları tespit edebilecek, yetkisiz erişimleri ve güncellemeleri önleyebilecek ve cihazları
saldırılara karşı koruma sağlayabilecek yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli teknolojilerin
geliştirilmesi
13

Mobil Güvenlik (1)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ seviyesinde anlık saldırı tespiti yapabilmesi
2. Yazılım seviyesinde zararlı yazılım tespit edebilmesi
3. Yetkisiz erişim açısından uygulama imzası karşılaştırabilmesi, istenmeyen bağlantılara kapalı
olması, istenmeyen uygulamaların kurulamaması
4. Veri kaçağı açısından veri işaretleme entropisi olması
5. İfşa/Mahremiyet açısından veri anonimleştirme yapabilmesi
Önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak,
yazılım tabanlı beyaz kutu kriptografi ve donanım destekli özellikler içeren güvenilir çalışma
ortamı (Trusted Execution Environment, TEE) destekleyen güvenilir işletim sisteminin ve TEE
teknolojilerini kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümlerinin yerli olarak geliştirilmesi

14

Mobil Güvenlik (2)
Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Yazılım seviyesinde donanım destekli güvenilir kriptografi geliştirilmesi
2. Donanım seviyesi ile veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet açısından yüksek koruma sağlaması
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

No

Siber Güvenlik Alt
Teknolojileri

Teknolojik Hedef ve Beklenen Özellikleri
Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf yöntemlerine
yönelik olarak, Güvenli Yazılım Yaşam Döngüsü araçları ile entegre olarak çalışan ve
uluslararası standartlara (ISO/IEC 13335, ISO/IEC 12207) uyumlu kod güvenlik analiz ve test
teknolojileri (koda yönelik statik ve dinamik güvenlik analizi) ile mevcut kullanımdaki
uygulamaların zafiyet yönetimini yapacak ve güvenli işletilmesini sağlayacak teknolojilerin
yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi

15

16

17

Uygulama
Güvenliği

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Yazılım seviyesinde yazılımsal açıkları tespit edebilmesi
2. Yazılım seviyesinde tersine mühendislik saldırılarına karşı kod karıştırma, vb. tekniklerin
kullanılması
3. Geliştirilecek yazılım ürünlerinin Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü pratikleri ile
geliştirilmesi
4. Geliştirilecek makine öğrenmesi (Adverserial Machine Learning - Saldırgan Makine
Öğrenmesi) modellerinin kötücül kullanım ve eğitim senaryolarına karşı koruyacak tekniklerin
geliştirilmesi

Dijital Adli Analiz

Tespit (detection) bertaraf yöntemine ve donanım seviyesi ile veri kaçağı, yetkisiz erişim,
yetki yükseltme, ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, dijital ortamlarının
(telefon, sabit disk) kopyasını alabilecek, kopya ortamlar üzerinde inceleme, sayısal delil
ayrıştırma ve raporlama yapabilecek; siber saldırılarda son kullanıcı cihazlarından delil toplama
gibi özelliklere sahip olay müdahale (DFIR) teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi

Güvenlik
Yönetimi

Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma (mitigation) ve saldırı (cyber warfare)
bertaraf yöntemlerine ve ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile fiziksel saldırılar, yetkisiz
erişim, veri kaçağı, ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, kurumsal
ağlarda BT sistemlerinde tespit edilen saldırılar için ağ seviyesinde otomatik önlemlerinin
alınabilmesini ve güvenlik çözümlerinin orkestrasyonunu sağlayacak yerli çözümlerin ve dağıtık
güvenlik yönetim teknolojilerinin yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli olarak geliştirilmesi

Tespit (detection), önleme (prevention) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine
yönelik olarak, endüstriyel sistemler (OT) cihazları ile nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının
bulunduğu ağlardaki trafiğin izlenebilmesine, yönetilebilmesine (güvenlik duvarı, erişim kontrolü
vb.) ve siber saldırıların tespit edilerek önlenmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi

18

Endüstriyel
Sistemler (OT)
Güvenliği

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ seviyesinde yetkisiz erişim kaynaklı tehdit ve saldırıların engellenmesi
2. Yazılım seviyesinde kişi ve uygulamalara güvenlik kontrolü yapabilmesi
3. Ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına (IEC 62443 vb.) uygun olarak geliştirilmesi
4. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli geliştirilmesi
5. Uygulama seviyesinde her uç cihazın ihtiyaç duyacağı güvenli başlatma, güvenli yazılım
çalıştırma, güvenli haberleşme, güvenli veri saklama, güvenli güncelleme işlevlerini yerine
getirmesi
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

No

Siber Güvenlik Alt
Teknolojileri

Teknolojik Hedef ve Beklenen Özellikleri
Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, nesnelerin
interneti (IoT) cihazlarının birbirine ve servis sağlayıcılara güvenli iletişim kurabilmesini
sağlayacak ve IoT cihazları üzerinden ya da IoT cihazlarına gerçekleştirilen saldırıların tespiti ve
engellenmesi için gereken teknolojilerin geliştirilmesi

19

Nesnelerin
İnterneti (IoT)
Güvenliği (1)

20

Nesnelerin
İnterneti (IoT)
Güvenliği (2)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ seviyesinde IoT'lerin kullandığı farklı tip protokollerin havada 2. seviyede pasif şekilde
dinlenerek çözümlenmesi, IoT cihazların tespiti ve IoT'lere yönelik yapılan saldırıların tespit
edilebilmesi
2. Ağ seviyesinde IoT etkileşiminde ticari olmayan bantlarda haberleşme (telefon ve bilgisayar
vb. cihazlar) güvenliğinin artırılması
3. IoT cihazlarında verimli çalışabilecek, veri ve iletişim güvenliği ve gizliliğini sağlayabilecek,
uygun kriptolojik çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması

Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma (mitigation) ve saldırı (cyber warfare)
bertaraf yöntemlerine ve ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile fiziksel saldırılar, yetkisiz
erişim, yetki yükseltme, veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına yönelik
olarak, nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının zafiyet analizlerini, güvenlik denetimlerini ve
kötücül yazılım tespitini yapabilecek teknolojilerin geliştirilmesi

Öncelikle saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemine yönelik olarak, gömülü sistemlerde
kripto anahtarlarının güvenli bölgede (özellikle bankacılık alanında ve kamu kurumları arasında
iletişim donanımları üzerinde bulunması gereken donanım güvenlik modülünün tümdevre
üzerinde güvenlik kalkanları dahil olmak üzere) dıştan erişilemeyecek ve kopyalanamayacak
şekilde saklanabilmesine olanak sağlayan teknolojilerin ve donanım tabanlı kriptoloji
çözümlerinin %100 yerli olarak geliştirilmesi
21

22

Gömülü Sistemler
Güvenliği

Donanım
Güvenliği

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Yazılım, donanım ve iletişim (RF tabanlı uzaktan müdahaleler, yan kanal saldırıları dahil)
seviyelerinde anahtarların ve diğer hassas bilgilerin (yazılım bileşenleri, vb.) ele geçirilmesine
yönelik kötücül girişimleri engelleyecek mekanizmalar olması
2. Gömülü sistemlerde verimli çalışabilecek, veri ve iletişim güvenliği ve gizliliğini
sağlayabilecek, uygun kriptolojik çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması

Tespit (detection), önleme (prevention) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine
yönelik olarak, mevcut zafiyetleri tespit etmek ve siber saldırı yeteneğini arttırmak için mikroişlemcilerin donanım seviyesindeki açıklarını ve gizli/yayımlanmamış komutlarını/modlarını
tespit edebilecek ve gerektiğinde kullanılmak üzere bunları istismar edebilecek araçların ve
teknolojilerin geliştirilmesi
Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Yerli yabancı donanım ürünlerinin fonksiyonellik ve guvenlik testlerinin yapılarak sertifika
süreçlerinin yapılandırılması

23

Kriptoloji

Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf yöntemlerine
ve özellikle yazılım seviyesi siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, kuantum kriptografi ve
kuantum sonrası kriptografi teknolojilerini kullanan siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi,
açık kaynaktan geliştirilen kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının tespitini yapacak teknik
altyapıların oluşturulması
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

No

24

Siber Güvenlik Alt
Teknolojileri

Siber Tehdit
İstihbaratı

Teknolojik Hedef ve Beklenen Özellikleri
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma (mitigation) ve saldırı (cyber warfare)
bertaraf yöntemlerine ve ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile yetkisiz erişim, veri kaçağı,
ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, operasyon merkezlerini ve ilgili tüm
kurumları besleyebilecek bir ulusal siber tehdit istihbaratı ağının araştırma, üretim ve dijital
paylaşım platformu ile birlikte oluşturulması ve bu ağdan elde edilecek bilgileri kullanabilen
güvenlik teknolojilerinin ve siber tehdit istihbaratı toplama ürünlerinin geliştirilmesi
Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Siber tehdit istihbaratı ürünlerinin otomatik veri paylaşımını sağlayacak özelliklere sahip
olması
2. İstihbarat doğrulama ve karar destek mekanizlarına sahip olması
Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf yöntemlerine
yönelik olarak, otonom hareketli sistemlere ve yönetim ara birimlerine uzaktan
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları engelleyebilecek
teknolojilerin geliştirilmesi

25

Otonom Hareketli
Sistemlerin
Güvenliği

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Güvenli güncelleme ve bakım özelliği olması
2. Elektromanyetik sızıntılara karşı dayanıklı olması
3. Kriptolojik yöntemlerin kullanılması
4. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi yöntemlerinin kullanılması

Tablo 6. Danışma Grubu Tarafından Oluşturulan 32 Aday Sektörel Uygulama
No

Sektör / Uygulama
Alanı

1

Kamu Hizmetleri (1)

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
ile Beklenen Özellikleri
Özellikle ağ seviyesi ve veri kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik, kamuda verilerin
şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi teknolojilerini kullanan ürünlerin
geliştirilmesi

Kamuda ihtiyaçlara yönelik güvenlik duvarı, saldırı tespit, veri kaçağı önleme sistemi gibi siber
güvenlik çözümlerinin yerli olarak geliştirilmesi ile kamuda kullanılan donanımlarda ve gömülü
tüm cihazlarda (açık kaynak kodlu) milli işletim sisteminin güvenliğinin artırılması ve kullanım
sürdürülebilirliğinin sağlayacak şekilde yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi

2

Kamu Hizmetleri (2)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ ve uygulama seviyelerinde güvenlik uygulamalarının yüksek performanslı çalışabilmesi
2. Yazılım seviyesi ile veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet açısından veritabanı korumasının
güçlendirilmesi, erişim yetkilerinin sınırlandırılması
3. Geliştirilen/geliştirilecek açık kaynak kodlu milli işletim sistemleri üzerinde çalışacak ek
güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi, test edilmesi, yaygınlaştırılması
4. Kamu bilişim ağlarının en az bir seviye güvenliğinin yerli ürünlerle sağlanabilmesi için
ürünlerin sektördeki eşleniklerinin fonksiyonalitesinde olması
5. Elektronik belgelerin güvenli erişimini, depolanmasını ve paylaşımını sağlayacak
teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

No

Sektör / Uygulama
Alanı

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
ile Beklenen Özellikleri

Kritik e-devlet hizmetlere erişimde, e-devlet portaline biyometrik ve çok aşamalı kimlik
doğrulama teknolojilerinin entegre edilmesi ve çevrim içi / çevrim dışı hizmetlerin
yetkilendirilmesinde yeni nesil kimlik kartlarını / pasaportları kullanan çözümlerin geliştirilmesi
ve yaygınlaştırılması

3

Kamu Hizmetleri (3)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ seviyesinde lokasyon doğrulaması olması
2. Çok kanallı veri doğrulama yazılımlarının geliştirilmesi
3. Sosyal mühendislik açısından yanıltıcı ve oltalama ataklarına karşı yüksek güvenlik
sistemlerini içermesi
4. Çok katmanlı güvenlik doğrulama sistemlerini sağlanarak sahte kişilerin yetkisiz
erişimlerinin engellenmesi
5. İfşa/mahremiyet açısından kişisel verilerin korunması için yüksek güvenlik sistemlerini
içermesi
6. Parola tabanlı erişimlerde parola güvenliğinin uygun kriptolojik yöntemlerle sağlanması

Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik saldırı tespit, veri şifreleme ve yedekleme, veri kaçağı
önleme sistemi gibi siber güvenlik çözümlerinin yerli olarak geliştirilmesi
Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Yazılım seviyesi ve veri kaçağı açısından hem veri güvenliğini sağlayıp hem de verileri
yedekleyip olası saldırı sonrası kurtarılmasını sağlaması
2. Elektrik dağıtım ve iletim şebekelerinin SCADA sistemleri ile güvenli haberleşmesini
sağlaması
3. Enerji yönetim sistemlerinin özellikle donanım (kontrol kartları, PLC) ve yazılım
seviyelerinde güvenli şekilde uzaktan kontrolünü sağlayan ürünlerin uluslararası standartlara
uygun olarak geliştirilmesi
4. Ülke genelindeki enerji aktarımı dijital altyapısına gelebilecek siber saldırıların engellenmesi
için saldırı tespit ve önleme sistemlerinin % 100 yerli olarak geliştirilmesi

4

Enerji

5

Telekomünikasyon
ve Haberleşme
Sektörleri ile Dijital
Altyapılar (1)

Ağ, donanım seviyeleri ile fiziksel saldırılar, yetkisiz erişim ve veri kaçağı siber tehdit
unsurlarına yönelik, kamu ve özel sektör verilerinin depolanması ve paylaşımında
kullanılmak üzere güvenli bulut teknolojilerinin ve ürünlerinin yerli olarak geliştirilmesi

6

Telekomünikasyon
ve Haberleşme
Sektörleri ile Dijital
Altyapılar (2)

Öncelikle yazılım seviyesi ve yetkisiz erişim siber tehdit unsurlarına yönelik,
Telekomünikasyon ve Haberleşme Sektörlerinde özellikle müşterilerin kimlik bilgi kontrolleri ve
hat sahipliklerine yönelik merkezi bir kontrol mekanizması ile sahiplik bilgilerini ve
değişimlerini güvenli hale getirecek, bilgilerin korunmasını ve yetkisiz erişilmemesini
sağlayacak veri korumalı teknolojilerin geliştirilmesi

Yeni geliştirilen 5G ve ötesi, nesnelerin interneti gibi haberleşme teknolojileri, baz
istasyonlarının ve ilgili siber güvenlik teknolojilerinin ve ürünlerinin yerli olarak geliştirilmesi
7

Telekomünikasyon
ve Haberleşme
Sektörleri ile Dijital
Altyapılar (3)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ seviyesinde yüksek band genişliği ve hızın desteklenmesi
2. Yetkisiz erişim açısından merkezi ve tümleşik izleme/loglama/raporlama araçları
kullanılması
3. Veri kaçağı açısından DLP teknolojilerinin kullanılması
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No

Sektör / Uygulama
Alanı

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
ile Beklenen Özellikleri
4. Siber saldırıları yapay zekâ destekli ve otomatik olarak tespit edip engelleyecek sistemler
geliştirmesi
5. Hizmet kesintisi saldırılarını engelleyebilir nitelikte olması
5. Ağ, yazılım ve donanım seviyelerinde IEC62351 standardına göre ürünlerin tasarlanması
6. Güncel bilimsel gelişmelere uygun kriptolojik yaklaşımların geliştirilmesi ve kullanılması,
ayrıca buna yönelik uzman denetimi yapılması
7. Ağ seviyesinde uydu haberleşme cihazlarında transec/netsec ve comsec özellikli yerli
cihazlar kullanılması

Çevrim içi eğitim sistemlerinde ve çözümlerinde (örn. video konferans uygulamalarında ve
uzaktan sınav yöntemlerinde) siber güvenlik ve kriptoloji teknolojilerinin geliştirilmesi

8

Eğitim Faaliyetleri

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ seviyesinde erişimin kesintisiz olması
2. Yazılım seviyesinde güvenli uçtan uca ağ protokolü geliştirilmesi
3. Yetkisiz erişim açısından güvenlik ve çok farktörlü doğrulama çözümlerinin iyileştirilmesi
4. Veri kaçağı açısından sunucu güvenliğini sağlayacak, kişisel verilerin korunmasını ve
verilerin şifreli olarak güvenli saklanmasını sağlayacak çözümler geliştirilmesi
5. Uygun kriptolojik yaklaşımların geliştirilmesi ve kullanılması, ayrıca buna yönelik uzman
denetimi yapılması
6. Kimlik doğrulama ve parola güvenliği için uygun kriptolojik çözümlerin geliştirilmesi ve
uygulanması

Savunma sektöründe geliştirilen ürünlerin kaynak kodlarının ve çalışabilir uygulamaların
güvenliğini sağlayacak güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi

9

Savunma (1)

10

Savunma (2)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ seviyesinde RF ağların denetlenmesi ve kontrolünün sağlanması
2. Yazılım seviyesinde kaynak kodlarının çıktı verilerinin yerli geliştirilen teknolojilerle
kilitlenmeli ancakmevcut dünya verileri ile uyumlu olmalıdır
3. Donanım seviyesinde kodeklerin güncel olması
4. Fiziksel saldırıların kodlamada engellenmesi
5. Yetkisiz erişim açısından erisşimin yetkisinin sistemdeki atağa bağlı seviye yetkisi ile
karmaşıklaştırılması
6. Savunma bilişim ağlarının en az bir seviye güvenliğinin yerli ürünlerle sağlanabilmesi için
ürünlerin sektördeki eşleniklerinin fonksiyonalitesinde olması

Savunma sektörü tarafından kullanılan yazılımların veri kaçağına, ifşa/mahremiyet ihlallerine
sebep olabilecek işlemlerinin tespitine ve önlenmesine yönelik ürünlerin geliştirilmesi
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Özellikle ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile yetkisiz erişim, veri kaçağı siber tehdit
unsurlarına yönelik, savunma sektörü ihtiyaçlarını karşılayacak dış erişime kapalı
haberleşme sistemi, güvenlik duvarı, erişim ve yetkilendirme, son kullanıcı saldırıları tespiti ve
koruma, saldırı tespit, veri kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik çözümlerinin yerli olarak
yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi
11

Savunma (3)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Savunma bilişim ağlarının en az bir seviye güvenliğinin yerli ürünlerle sağlanabilmesi için
ürünlerin sektördeki eşleniklerinin fonksiyonalitesinde olması
2. İleri seviye hedef odaklı saldırıların (Advanced Threats / Targeted Attacks) tespitini ve
önlenmesine yönelik ürünlerin yapay zekâ destekli olarak geliştirilmesi
3. Sektöre özel uygulamaların her katmanda güvenlik testleri ile denetimlerinin yapılması

İnsansız hava araçlarının güvenli ve sürekli iletişim kurulabilmesini sağlayacak Elektronik
Koruyucu Tedbirler (Electronic Protective Measures - EPM) teknolojilerinin ve ürünlerinin
yapay zekâ destekli olarak geliştirilmesi
12

Savunma (4)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ seviyesinde karıştırılamaz ve bastırılamaz uydu iletişim sistemleri oluşturulması
2. Gerekli kriptolojik önlemlerin alınarak protokollerin gerçekleştirilmesi

E-ticaret ve sanal alışveriş platformlarında, güvenli kayıtlı elektronik para ve kayıt zincir
teknolojisi destekli siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi
Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ seviyesinde sızma (penetration) ve ortadaki adam (man-in-the-middle) saldırılarına karşı
koyabilmesi
2. Yazılım seviyesinde her türlü koalisyon saldırısına (örneğin %51, fazladan harcama -double
spend-, bencil madencilik -selfish mining-) karşı koruma önlemlerini içermesi
3. Fiziksel saldırıları elimine edecek şekilde geliştirilmesi ve yetkisiz erişim, veri kaçağı ve
ifşa/mahremiyet açısından ise KVKK'ya uyumlu koruma sağlanması
4. Kimlik denetimi, KVKK, veri mahremiyeti, uyumluluk, yasallık gibi pek çok konuda
yaşanacak güvenlik problemlerine çözüm olabilecek uygun kriptolojik çözümlerin geliştirilip
kullanılması

13

Finans ve Ticaret
(1)

14

Finans ve Ticaret
(2)

Özellikle ağ, yazılım seviyeleri ile sosyal mühendislik siber tehdit unsurlarına yönelik,
finans ve ticaret sektörleri ihtiyaçlarını karşılayacak makine öğrenmesi ve yapay zekâ destekli
şüpheli işlem tespit ve önleme ürünleri ile ağ analizi ve çizge kuramı tabanlı yaklaşımların
geliştirilmesi

15

Finans ve Ticaret
(3)

Öncelikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit unsurlarına yönelik, ülkemiz finansal
hizmet sağlayıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak, özellikle yurt dışından gelen ataklara karşı
operatörler seviyesinde yüksek kapasiteli, bulut tabanlı bir koruma sistemi oluşturulması ve
finansal ağın (para trafiğinin) sürekliliğinin sağlanması

16

Finans ve Ticaret
(4)

Finans ve Ticaret sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayan veri kaçağını engelleme ve veri
mahremiyetini koruma ürünlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
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1. Veri kaçağı açısından veri güvenliği amacıyla veri sızıntısı önleme çözümleri diğer güvenlik
çözümleriyle de entegre olabilecek şekilde API destekli olması, davranış analiz tespiti çözümü
içermesi anormal veri çıkışlarının tespit edilebilmesi
2. İfşa/mahremiyet açısından kişisel verilerin ifşasını engellemek adına veri sızıntısını önleme
çözümü veri sızıntılarını tespit için farklı veritabanlarına entegre olabilmesi, anahtar kelime
(keyword) ve sıralı özel karakter (regex) tabanlı kural desteği ile birlikte farklı formattaki verileri
tespit edebilmesi
3. Verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi teknolojilerini kullanan
ürünlerin geliştirilmesi
4. Veri tabanı tarafında güvenlik, gizlilik ve doğruluğun sağlanmasına yönelik kriptolojik
çözümlerin geliştirilmesi ve kullanılması

Öncelikle yazılım seviyesi ve yetkisiz erişim siber tehdit unsurlarına yönelik, finansal
verilere (özellikle açık bankacılık içerisinde) güvenli erişimi sağlama için kullanılabilecek ileri
ve çok faktörlü güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi
17

Finans ve Ticaret
(5)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Kimlik doğrulama ve parola güvenliği konularında uygun kriptolojik çözümlerin hem arka
plan sunucularda, hem web sayfalarında, hem de mobil cihazlarda geliştirilip kullanılması

Finans ve Ticaret sektörel siber güvenlik operasyon merkezlerinde kullanılabilecek güvenlik
ürünlerinin geliştirilmesi

18

Finans ve Ticaret
(6)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Ağ seviyesinde yüksek kapasiteli saldırı tespit sistemlerine sahip (IPS, Intrusion Prevention
System) ağ cihazları geliştirilmesi
2. Yazılım seviyesinde saldırıları önleyecek web uygulamaları güvenlik duvarına sahip olması
(WAF - Web Application Firewall)
3. Sosyal mühendislik açısından oltalama saldırıları simülasyonları içermesi
4. Yetkisiz erişim ve yetki yükseltme açısından hesap yönetim araçları içermesi

Sağlık sektörü ihtiyaçlarını karşılayan büyük boyutlu genetik veriler dahil olmak üzere, veri
kaçağını engelleme ve veri mahremiyetini korumak için veri anonimleştirme, veri etiketleme,
maskeleme, sınıflandırma sürecini yönetecek yazılımların, güvenlik teknolojilerinin, ürünlerinin
ve kriptolojik çözümlerin yaygınlaştırılması / geliştirilmesi

19

Sağlık

20

Otomotiv ve Ulaşım
(1)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Yazılım seviyesinde kayıt zincir teknolojisi destekli çeşitli sıkıştırma ve dizinleme
algoritmalarının uygulanması
2. İfşa/mahremiyet açısından genetik verinin kişilerin kimliğinden bağımsız olarak analizlerde
kullanılabilmesi için de kayıt zincir teknolojileri destekli veri sahibi güvenliği bazında ek
algoritmalar geliştirilmesi
3. Bu hedeflere yönelik uygun kriptolojik çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması

Özellikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit unsurlarına yönelik, Otomotiv ve Ulaşım
sektör ihtiyaçlarına yönelik güvenlik duvarı, kimlik ve erişim yönetimi gibi temel güvenlik
ürünlerinin ve çözümlerinin yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi
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No

21

Sektör / Uygulama
Alanı

Otomotiv ve Ulaşım
(2)

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
ile Beklenen Özellikleri

Özellikle ağ seviyesi ile yetkisiz erişim ve veri kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik,
akıllı ve otonom araçlara uzaktan ve kablosuz iletişim üzerinden (V2X, bluetooth dahil)
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları engelleyebilecek
güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi
Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Bağlantılı taşıt işlevini yerine getiren kablosuz haberleşme modemi içeren modüllerin
kablosuz kanaldan gelen siber saldırılara karşı korunmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi

Özellikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit unsurlarına yönelik, hizmet sektörü
ihtiyaçları için kullanılan web portal, B2B ve B2C teknololojilerinin güvenliğini artıracak
ürünlerin geliştirilmesi
Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Kimlik doğrulama ve parola güvenliği konularında uygun kriptolojik çözümlerin hem arka
plan sunucularda, hem web sayfalarında, hem de mobil cihazlarda geliştirilip kullanılması
2. Güvenlik duvarı, dağıtık servis dışı bırakma saldırıları (DDoS) savunma sistemi gibi temel
siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi
3. Verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi teknolojilerinin
geliştirilmesi

22

Hizmet Sektörü

23

İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri
(1)

Özellikle ağ seviyesi siber tehdit unsurlarına yönelik, endüstriyel sistemlere erişimin
kontrol edilmesi, sistemlerde yapılabilecek işlemlerin yetkilendirilmesi, insansız üretim ve
lojistik faaliyetlerinde kesinti ve hataları önlemek için uygulama ve ağ seviyesinde sızma ve
otonom hata kontrol yazılımları geliştirilmesi

24

İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri
(2)

Özellikle veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına yönelik, İmâlat Sektörü
ve Tedarik Zincirlerine özel geliştirilen ve ticari ürünlerin veri kaçağına sebep olabilecek
işlemlerinin tespitine ve önlenmesine yönelik ürünlerin geliştirilmesi

25

İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri
(3)

Özellikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit unsurlarına yönelik, İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirlerinde kullanılan nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının birbirine ve servis
sağlayıcılara güven ilişkisi ve güvenli iletişim kurabilmesini sağlayacak teknolojilerin
geliştirilmesi

26

İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri
(4)

Özellikle ağ, yazılım ve donanım seviyeleri siber tehdit unsurlarına yönelik, İmâlat
Sektörü ve Tedarik Zincirleri süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlayacak siber güvenlik
yönetişim, risk ve uyum ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması

27

İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri
(5)

İmâlat Sektörü ve Tedarik Zincirlerine özel geliştirilen ve ticari yazılımlarına yönelik güvenlik
testlerini gerçekleştirecek ve özellikle fiziksel saldırıları tespit edebilecek yapay zekâ destekli
ürünlerin geliştirilmesi
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Alanı

Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler
ile Beklenen Özellikleri

Ağ, yazılım seviyeleri ile yetkisiz erişim ve veri kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik,
İmâlat Sektörü ve Tedarik Zincirleri ihtiyaçlarını karşılayacak; güvenlik bilgisi ve olay yönetimi,
veri kaçağı önleme, saldırı tespit için temel güvenlik ürün ve teknolojilerinin yaygınlaştırılması
/ güçlendirilmesi / geliştirilmesi

28

İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri
(6)

29

Havacılık ve Uzay
(1)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Sosyal mühendislik saldırılarını ve kriptoloji kullanan zararlı yazılımları tespit ederek bu
saldırılardan korunulmasını sağlayacak yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli
teknolojilerin geliştirilmesi
2. Verilerin şifrelenmesinde kuantum kriptografi teknolojilerini kullanan ürünlerin geliştirilmesi
3. Yüksek performanslı güvenlik duvarı, zararlı e-posta ağ geçidi, web uygulama güvenlik
duvarı, güvenli uzaktan erişim teknolojilerinin geliştilrilmesi

Özellikle veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına yönelik, Havacılık ve
Uzay sektörüne özel geliştirilen ve ticari ürünlerin (örn. 3D tasarım programları) veri kaçağına
sebep olabilecek işlemlerin tespitine ve önlenmesine yönelik ürünlerin geliştirilmesi

Ağ, yazılım seviyeleri ile veri kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik, savunma
sistemlerinde merkezi olmayan ve yapay zekâ destekli otonom siber güvenlik sistemlerinin
geliştirilmesi
30

Havacılık ve Uzay
(2)

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Kriptoloji destekli yüksek performanslı güvenlik duvarı ürünlerinin ve çözümlerinin
yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi
2. Aviyonik sistemler ve saldırı ağaçlarının geliştirilmesi

Ağ, yazılım seviyeleri ile yetkisiz erişim ve veri kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik,
akıllı üretim sistemlerine özgü ağ trafiğinin yönetimi ve anomali tespiti, akıllı üretim
sistemlerine yönelik güvenli haberleşme, siber saldırıların tespiti ve önlenmesini sağlayacak
teknolojilerin geliştirilmesi
31

Akıllı Üretim
Sistemleri

32

Lojistik

Geliştirilen ürünlerin ilgili siber tehdit unsurlarına / beklenen teknik performansa ilişkin
aşağıdaki özelliklere sahip olması:
1. Güvenlik duvarı teknolojilerinin ve çözümlerinin geliştirilmesi
2. Nesnelerin interneti (IoT) cihazların yüksek güvenlikli iletişimini sağlayacak teknolojilerin
geliştirilmesi

Özellikle ağ seviyesi ve veri kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik, lojistik sektöründe ve
depo yönetim sistemlerinde kullanıllan RFID, IoT, Pick-to-Light gibi ürünlerden veri kaçağının
önlenmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi

Hedef Önerileri Anketine göre konsolidasyonu yapılan son kullanıcıların en çok karşılaştığı
siber tehdit unsurları ise Tablo 7’de sunulmaktadır.
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Tablo 7. Son Kullanıcıların Kendi Alanlarında En Çok Karşılaştıkları Siber Tehditler
Siber Tehdit Unsuru

Son Kullanıcıların Kendi Alanlarında/Sektörlerinde
En Çok Karşılaştıkları Siber Tehditler

Ağ Seviyesi

Dağıtık servis dışı bırakma saldırıları, uzak masaüstü erişim
saldırıları, endüstriyel sistemlerine servis dışı bırakma saldırıları,
DNS saldırıları, uydu haberleşmesini engelleme saldırıları

Yazılım seviyesi

Fidye yazılımları, zararlı yazılımlar (truva atı, solucan, virüs vb.),
web sunucularına saldırılar, mobil cihaz üzerindeki zararlı yazılımlar

Donanım seviyesi

İşlemci ve diğer donanımlardaki zafiyetler ve arka kapılar, akıllı
araçlardaki iletişim donanımlarındaki zafiyetler

Sosyal mühendislik

E-posta ile oltalama ve fidye yazılımı saldırıları, zararlı yazılım
içeren e-postalar, telefon ile oltalama saldırıları

Fiziksel Saldırılar

Müşteri bilgilerinin işlendiği sistemlere (örneğin bir telekom
operatörünün faturalama uygulaması, ya da müşteri hizmetleri
sistemleri) erişen kişiler için gerekli yetkilendirme yapılmadığı
takdirde şirket çalışanı da olsa yetkisiz kişilerin bu bilgileri toplayıp
ifşa etme ihtimali bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, bir
vatandaşın belli bir zaman dilimi içinde kimlerle telefonda konuştuğu
bilgisi sadece o kişinin mahrem bilgisidir, ve bu bilgi ifşa edilemez.
Bu bilgi ancak müşteri kendisi talep etmişse detaylı faturasında
gösterilebilir.

Yetkisiz erişim

Uzaktan erişimlerde güvenlik duvarların devre dışı olmasından
kaynaklı saldırılar, e-posta sistemlerine yetkisiz erişim saldırıları,
personelin yetkili hesaplarla ile işlem yapması, bulut üzerinden
sunulan sistemlere yetkisiz erişim saldırıları, güvenlik duvarı ve
işletim sistemi zafiyetlerini kullanarak yetkisiz erişim saldırıları, web
uygulamalarına yetkisiz erişim saldırıları, fiziksel sunuculara yetkisiz
erişim, uygulamalara zorlama saldırıları

Yetki yükseltme

Birden fazla kullanıcının yetkili hesaplara sahip olması, yetkili
hesapların ele geçirilerek başka kullanıcılar adına e-posta gönderme
işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve web sitesi taklitlerinin oluşturulması

Veri kaçağı

Gizli bilginin yetkisiz paylaşılması, yabancı ürünlerden kaynaklı veri
kaçağı, kurum personeli ve müşterilere ait kişisel verilen çalınması,
oltalama saldırıları ile verilerin çalınması, ağ trafiği üzerinden veri
kaçağı, veritabanı saldırıları ile veri kaçırma, ürün tedarik sürecinde
paylaşılan verilerle veri kaçağı

İfşa / Mahremiyet

Kurum verilerinin internetten yayınlanması, yabancı ürünlerin
mahremiyete sahip verileri yurtdışı sunuculara göndermesi,
uygulamalara erişim yetkisi olan kişilerin sistemde yer alan kişisel
verilere erişebilmesi
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Danışma Grubu ile birlikte anket mimarisi oluşturulan "T.C. Cumhurbaşkanlığı BTYPK Siber
Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Delfi Anketi", 19 Şubat - 29 Mart 2021 tarihlerinde siber
güvenlik Ar-Ge ve yenilik ekosistemine uygulanmış ve toplam 164 farklı katkı ile
katılımcılardandan etki potansiyeli ile yapılabilirlik açısından değerlendirmeler alınmıştır. Anket
katılımcıları 57 hedef/ihtiyaç önerisinin etki potansiyellerine ve yapılabilirliklerine ilişkin 808
farklı değerlendirme yapmışlardır. Şekil 26’da katılımcıların siber güvenlik ile ilgilenme
düzeyleri ve kuruluş türlerine göre dağılımları verilmektedir.

Şekil 26. Delfi Anketinden Alınan Katkılar

25 teknolojik hedef için toplam 466 değerlendirme yapılmış olup ağırlıklı olarak temel ağ ve
iletişim güvenliği ürünleri, bilişim altyapılarındaki siber güvenlik risklerine yönelik ürünler, son
kullanıcı cihazlarının güvenliği için teknolojiler, hassas verinin güvenliği için %100 yerli
kriptografik altyapı ile bütüncül teknolojiler ve kuantum kriptografi ve kuantum sonrası
kriptografi teknolojileri ilgili katkı yapılmıştır (Şekil 27).
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Şekil 27. Teknolojik Hedeflere Gelen Katkılar

32 sektörel uygulama için de 342 değerlendirme yapılmış ve daha çok Eğitim Faaliyetleri,
Kamu, Telekomünikasyon ve Haberleşme Sektörleri ile Dijital Altyapılar, Enerji ve Savunma
sektörleriyle ilgili katkı alınmıştır (Şekil 28).

Şekil 28. Sektörel U ygulamalara Gelen Katkılar
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Bu değerlendirmelerin sonucunda her bir hedef/ihtiyaç önerisi için etki potansiyeliyapılabilirlik kuadrantları oluşturulmuştur. Ayrıca, her hedef önerisine ilişkin dünyadaki ve
Türkiye'deki teknolojik hazırlık seviyesi ve gerçekleşme zamanına yönelik değerlendirmeler de
alınmıştır.

Teknolojik Hedef ve Sektörel Uygulama Adaylarının Yapılabilirlik Endeks
Değerleri Sıralamaları

Tablo 8. Teknolojik Hedef Adaylarının Yapılabilirlik Endeks Değerleri Sıralamaları
Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

Yapılabilirlik
Endeksi*

15

15:Uygulama
güvenliği
teknolojileri-Mevcut
kullanımdaki
uygulamaların zafiyet
yönetimini yapacak
ve güvenli
işletilmesini
sağlayacak
teknolojiler

Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma
(mitigation) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, Güvenli
Yazılım Yaşam Döngüsü araçları ile entegre olarak çalışan
ve uluslararası standartlara (ISO/IEC 13335, ISO/IEC 12207)
uyumlu kod güvenlik analiz ve test teknolojileri (koda yönelik
statik ve dinamik güvenlik analizi) ile mevcut kullanımdaki
uygulamaların zafiyet yönetimini yapacak ve güvenli
işletilmesini sağlayacak teknolojilerin yaygınlaştırılması /
güçlendirilmesi / geliştirilmesi

2.61

7

7:Ağ ortamındaki
cihazların kimlik
tespiti ve yetkisiz
erişim yönetimi

3

6

6:Kimlik ve yetki
bilgilerini korumak
için yüksek güvenlik
teknolojileri

4

4

4:Son kullanıcı
cihazlarının güvenliği
için teknolojiler

5

19

19:IoT cihazlarının
birbirleriyle ve servis
sağlayıcılara güvenli
iletişim teknolojileri

6

8

8:Yetkili Erişim
Yönetimi çözümünün
geliştirilmesi

Sıra

1

2

Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, ağ ortamındaki cihazların farklı
yöntemlerle (parmak izi çıkarılarak, sertifika yükleyerek vb.)
kimlik tespitinin yapılabilmesini ve yetkisiz erişim açısından
ağ cihazlarının yetkilerinin yönetilebilmesini sağlayacak
teknolojilerin geliştirilmesi
Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, kimlik ve yetki bilgilerini yüksek
güvenlik sağlanarak saklayan ve özellikle donanım, fiziksel
saldırı ve yetkisiz erişim açısından ek güvenlik
mekanizmalarını (çok faktör özelliği, kriptolojik yaklaşımlar,
biyometrik, vb.) kullanarak bu bilgilere erişime izin veren
teknolojilerin geliştirilmesi
Öncelikle tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, son kullanıcı cihazlarının
güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı yazılım, oltalama, veri
kaçağı tespitine ve önlenmesine yönelik teknolojiler ile EDR
(Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve tarayıcı izalosyonu
gibi teknolojilerin yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi /
geliştirilmesi
Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, nesnelerin interneti (IoT)
cihazlarının birbirine ve servis sağlayıcılara güvenli iletişim
kurabilmesini sağlayacak ve IoT cihazları üzerinden ya da
IoT cihazlarına gerçekleştirilen saldırıların tespiti ve
engellenmesi için gereken teknolojilerin geliştirilmesi
Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, ayrıcalıklı (BT ve ağ
yöneticilerinin kullandıkları yüksek yetkili) sistem
hesaplarının yönetimi için yerli Yetkili Erişim Yönetimi
çözümünün geliştirilmesi

2.54

2.41

2.41

2.37

2.37
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Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma
(mitigation) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine
yönelik olarak, kişisel hak ve özgürlükleri ile toplumsal itibar
ve yaşam huzur haklarını ihlal edecek gerçek dışı çoklu
ortam içeriklerin (görüntü ve ses) son kullanıcı cihazlarında
tespit edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine
yönelik teknolojilerin geliştirilmesi
Tespit (detection) bertaraf yöntemine ve donanım seviyesi ile
veri kaçağı, yetkisiz erişim, yetki yükseltme, ifşa/mahremiyet
siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, dijital ortamlarının
(telefon, sabit disk) kopyasını alabilecek, kopya ortamlar
üzerinde inceleme, sayısal delil ayrıştırma ve raporlama
yapabilecek; siber saldırılarda son kullanıcı cihazlarından
delil toplama gibi özelliklere sahip olay müdahale (DFIR)
teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma
(mitigation) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine
ve ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile yetkisiz erişim, veri
kaçağı, ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına yönelik
olarak, operasyon merkezlerini ve ilgili tüm kurumları
besleyebilecek bir ulusal siber tehdit istihbaratı ağının
araştırma, üretim ve dijital paylaşım platformu ile birlikte
oluşturulması ve bu ağdan elde edilecek bilgileri kullanabilen
güvenlik teknolojilerinin ve siber tehdit istihbaratı toplama
ürünlerinin geliştirilmesi
Öncelikle önleme (prevention) bertaraf yöntemine yönelik
olarak, başta kamu ve kritik altyapılardaki ihtiyaçları
karşılayan ve farklı ortamlardan kullanılabilen açık kaynak
kodlu mesajlaşma protokolünün, mesajlaşma platformunun
ve yazılımların yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi /
geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma
(mitigation) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine ve
ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile fiziksel saldırılar, yetkisiz
erişim, veri kaçağı, ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına
yönelik olarak, kurumsal ağlarda BT sistemlerinde tespit
edilen saldırılar için ağ seviyesinde otomatik önlemlerinin
alınabilmesini ve güvenlik çözümlerinin orkestrasyonunu
sağlayacak yerli çözümlerin ve dağıtık güvenlik yönetim
teknolojilerinin yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli
olarak geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention) ve saldırı (cyber
warfare) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, endüstriyel
sistemler (OT) cihazları ile nesnelerin interneti (IoT)
cihazlarının bulunduğu ağlardaki trafiğin izlenebilmesine,
yönetilebilmesine (güvenlik duvarı, erişim kontrolü vb.) ve
siber saldırıların tespit edilerek önlenmesine yönelik
teknolojilerin geliştirilmesi

Yapılabilirlik
Endeksi*

7

5

5:Son kullanıcı
cihazlarında kişisel
hakları ihlal eden
içeriklerin tespiti

8

16

16:Dijital Adli Analiz
teknolojileri

24

24:Ulusal siber tehdit
istihbaratı ağı
güvenlik teknolojileri
ve ürünleri

9

9:Açık kaynak kodlu
mesajlaşma
protokolü,
mesajlaşma
platformu ve yazılımı

17

17:Kurumsal ağlarda
BT sistemleri
güvenlik yönetimi
çözümleri

18

18:OT, IoT
cihazlarının
bulunduğu ağlardaki
trafiği yönetilebilen,
siber saldırıları
önleyen teknolojiler

13

20

20:IoT cihazlarının
zafiyet analizlerini,
güvenlik
denetimlerini ve
kötücül yazılım
tespitini yapabilecek
teknolojiler

Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma
(mitigation) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine ve
ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile fiziksel saldırılar, yetkisiz
erişim, yetki yükseltme, veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet siber
tehdit unsurlarına yönelik olarak, nesnelerin interneti (IoT)
cihazlarının zafiyet analizlerini, güvenlik denetimlerini ve
kötücül yazılım tespitini yapabilecek teknolojilerin geliştirilmesi

2.27

14

3

3:Bilişim
altyapılarındaki siber

Öncelikle tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, organizasyonların bilişim
altyapılarındaki siber güvenlik risklerinin tespitini, yönetimini,

2.27

9

10

11

12

2.34

2.34

2.33

2.29

2.29

2.28

82

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

güvenlik risklerine
yönelik ürünler

risk azaltma ve önleme çözümlerinin uygulanabilmesini
sağlayan siber güvenlik ürünlerinin gelişitirilmesi

14

14:Güvenilir işletim
sistemi ve TEE
teknolojilerini
kullanılan yeni mobil
cihaz güvenlik
çözümleri

Önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, yazılım tabanlı beyaz kutu
kriptografi ve donanım destekli özellikler içeren güvenilir
çalışma ortamı (Trusted Execution Environment, TEE)
destekleyen güvenilir işletim sisteminin ve TEE teknolojilerini
kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümlerinin yerli olarak
geliştirilmesi

16

2

2:Güvenli haberleşme
gereken kullanım
alanları ile 5G ve
ötesi yeni haberleşme
teknolojilerinde (SDN
dahil) güvenlik
çözümleri

17

1

1:Temel ağ ve iletişim
güvenliği ürünleri

13

13:IoT ve mobil
cihazlara
gerçekleştirilecek
siber saldırıları
önleyici teknolojiler

19

10

10:Hassas verinin
güvenliği için %100
yerli kriptografik
altyapı ile bütüncül
teknolojiler

20

22

22:Mikro-işlemcilerin
donanım güvenliği

Öncelikle önleme (prevention) bertaraf yöntemine yönelik
olarak, güvenli haberleşme gereken kullanım alanları ile 5G
ve ötesi yeni haberleşme teknolojilerinde (Yazılım Tanımlı Ağ
(SDN) dahil); yetkisiz erişimi engelleyen, kestirilemez,
karıştırılamaz ve dinlenemez iletişim sağlayabilecek güvenlik
teknolojilerinin ulusal şifreleme metotları ya da fiziksel katman
ve diğer haberleşme katmanlarında güvenlik sağlayıcı
metotları ile yerli olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Öncelikle önleme (prevention) bertaraf yöntemine yönelik
olarak, ağ anahtarı (switch), uygulama katmanı destekli
Web/VoIP/IoT/Database/GTP/Diameter ve 5G güvenlik
duvarları (firewall), ileri seviye veri sızıntısı önleme (DLP)
ürünü, kablolu/kablosuz yönlendirici (router), derin paket
inceleme altyapısı, ağ izleme sistemi, (DDoS) saldırı tespit ve
önleme sistemi, e-posta ağ geçidi, antivürüs, fidye yazılımları
önleme sistemleri, loglama sistemi gibi temel ağ güvenliği
ürünlerinin yerli olarak güçlendirilmesi / geliştirilmesi ve bu
teknoloji ile ürünlerin ulusal güvenliği ilgilendiren sektörlerden
(kamu,
haberleşme,
vb.)
başlanarak
kullanımının
yaygınlaştırılması
Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, statik ve dinamik analiz
yöntemleri ile nesnelerin interneti (IoT) ve mobil cihazlara
gerçekleştirilecek siber saldırıları tespit edebilecek, yetkisiz
erişimleri ve güncellemeleri önleyebilecek ve cihazları
saldırılara karşı koruma sağlayabilecek yapay zekâ ve makine
öğrenmesi destekli teknolojilerin geliştirilmesi
Öncelikle önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation)
bertaraf yöntemlerine ve veri kaçağı siber tehdit unsuruna
yönelik olarak, kritik sektörlerde bulut ortamında ya da kurum
içinde saklanan hassas verinin tespiti ve etiketlenmesi;
hassas verilere erişim yönetimi; hassas veri ile yapılan
işlemlerin takibi ve kayıt altına alınmasını sağlayan veri
mahremiyetini artırıcı teknolojiler ile veri sahibi kişiler, veri
işleyiciler ve saklayıcılar arasında veri paylaşımını güvenli
hale getiren ve tüm işlemleri kayıt altına alan %100 yerli
kriptografik altyapı ile bütüncül teknolojilerin geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention) ve saldırı (cyber
warfare) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, mevcut
zafiyetleri tespit etmek ve siber saldırı yeteneğini arttırmak için
mikro-işlemcilerin donanım seviyesindeki açıklarını ve
gizli/yayımlanmamış komutlarını/modlarını tespit edebilecek
ve gerektiğinde kullanılmak üzere bunları istismar edebilecek
araçların ve teknolojilerin geliştirilmesi

15

18

Yapılabilirlik
Endeksi*

2.24

2.23

2.22

2.21

2.18

2.16
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Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

21

11

11:Bulut ortamında
yönetilen verilerin
güvenliği ve
mahremiyeti ile bulut
altyapılarına güvenli
entegrasyon
teknolojileri

22

12

12:Bulut tabanlı siber
güvenlik teknolojileri

25

25:Otonom hareketli
sistemlere ve yönetim
ara birimlerine
yönelik siber
saldırıları önleyici
teknolojiler

23

24

25

21

21:Gömülü
sistemlerde kripto
anahtarlarının
güvenliği

23

23:Kuantum
kriptografi ve
kuantum sonrası
kriptografi
teknolojileri

Hedef Açıklaması
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma
(mitigation) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine ve
ağ, yazılım seviyeleri ile veri kaçağı, yetkisiz erişim, yetki
yükseltme siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, bulut
sistemlerinin siber güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesini
ve
gerekli
güvenlik
önlemlerinin
uygulanabilmesini
sağlayacak, 5G altyapı bileşenlerinin de ihtiyaçlarını
karşılayacak ve bulut ortamında yönetilen verilerin güvenliği
ve mahremiyeti ile bulut altyapılarına güvenli entegrasyon
konularındaki teknolojilerin geliştirilmesi
Öncelikle önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation)
bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, kurumsal siber güvenlik
gereksinimlerini karşılayacak şekilde bulut altyapılarından
faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik teknolojilerinin
(kötücül yazılım analiz araçları, aykırılık tespiti, DDoS karşıtı
önlemler, vb.) yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi /
geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma
(mitigation) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, otonom
hareketli sistemlere ve yönetim ara birimlerine uzaktan
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu
saldırıları engelleyebilecek teknolojilerin geliştirilmesi
Öncelikle saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemine yönelik
olarak, gömülü sistemlerde kripto anahtarlarının güvenli
bölgede (özellikle bankacılık alanında ve kamu kurumları
arasında iletişim donanımları üzerinde bulunması gereken
donanım güvenlik modülünün tümdevre üzerinde güvenlik
kalkanları dahil olmak üzere) dıştan erişilemeyecek ve
kopyalanamayacak
şekilde
saklanabilmesine
olanak
sağlayan teknolojilerin ve donanım tabanlı kriptoloji
çözümlerinin %100 yerli olarak geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma
(mitigation) bertaraf yöntemlerine ve özellikle yazılım seviyesi
siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, kuantum kriptografi ve
kuantum sonrası kriptografi teknolojilerini kullanan siber
güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi, açık kaynaktan
geliştirilen kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının
tespitini yapacak teknik altyapıların oluşturulması

Yapılabilirlik
Endeksi*

2.09

2.04

2.00

1.99

1.94

Tablo 9. Sektörel Uygulama Adaylarının Yapılabilirlik Endeks Değerleri Sıralamaları
Yapılabilirlik
Endeksi*

Hedef
No

Hedef (Kısa)

1

34

34:Savunma sektörü
ürünlerinin kaynak kodları
ve çalışabilir uygulamaları
için güvenlik çözümleri

Savunma sektöründe geliştirilen ürünlerin kaynak
kodlarının ve çalışabilir uygulamaların güvenliğini
sağlayacak güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi

2.54

2

41

41:Finans ve Ticaret
sektörlerinde veri
kaçağını engelleme ve veri

Finans ve Ticaret sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayan
veri kaçağını engelleme ve veri mahremiyetini
koruma ürünlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

2.54

Sıra

Hedef Açıklaması
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Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

Yapılabilirlik
Endeksi*

mahremiyetini koruma
ürünleri

3

4

5

6

7

8

9

10

47

47:Hizmet sektörü
ihtiyaçları için kullanılan
web portal, B2B ve B2C
teknololojilerinin
güvenliğini artıracak
ürünler

Özellikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit
unsurlarına yönelik, hizmet sektörü ihtiyaçları için
kullanılan web portal, B2B ve B2C teknololojilerinin
güvenliğini artıracak ürünlerin geliştirilmesi

2.52

35

35:Savunma sektöründe
kullanılan yazılımların
güvenliği

Savunma sektörü tarafından kullanılan yazılımların
veri kaçağına, ifşa/mahremiyet ihlallerine sebep
olabilecek işlemlerinin tespitine ve önlenmesine
yönelik ürünlerin geliştirilmesi

2.52

33

33:Çevrim içi eğitim
sistemlerinde ve
çözümlerinde siber
güvenlik ve kriptoloji
teknolojileri

Çevrim içi eğitim sistemlerinde ve çözümlerinde (örn.
video konferans uygulamalarında ve uzaktan sınav
yöntemlerinde) siber güvenlik ve kriptoloji
teknolojilerinin geliştirilmesi

2.50

31

31:Telekomünikasyon ve
Haberleşme Sektörlerinde
kimlik yönetimi çözümleri,
veri korumalı teknolojiler

Öncelikle yazılım seviyesi ve yetkisiz erişim siber
tehdit unsurlarına yönelik, Telekomünikasyon ve
Haberleşme Sektörlerinde özellikle müşterilerin kimlik
bilgi kontrolleri ve hat sahipliklerine yönelik merkezi
bir kontrol mekanizması ile sahiplik bilgilerini ve
değişimlerini güvenli hale getirecek, bilgilerin
korunmasını ve yetkisiz erişilmemesini sağlayacak
veri korumalı teknolojilerin geliştirilmesi

2.47

50

50:İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirlerinde IoT
cihazlarının birbirine ve
servis sağlayıcılara
güvenli iletişim
teknolojileri

Özellikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit
unsurlarına yönelik, İmâlat Sektörü ve Tedarik
Zincirlerinde kullanılan nesnelerin interneti (IoT)
cihazlarının birbirine ve servis sağlayıcılara güven
ilişkisi ve güvenli iletişim kurabilmesini sağlayacak
teknolojilerin geliştirilmesi

2.47

48

48:Endüstriyel sistemlerde
erişimin kontrolü, insansız
üretim ve lojistikte kesinti
ve hataları önlemek için
sızma ve otonom hata
kontrol yazılımları

Özellikle ağ seviyesi siber tehdit unsurlarına yönelik,
endüstriyel sistemlere erişimin kontrol edilmesi,
sistemlerde yapılabilecek işlemlerin yetkilendirilmesi,
insansız üretim ve lojistik faaliyetlerinde kesinti ve
hataları önlemek için uygulama ve ağ seviyesinde
sızma ve otonom hata kontrol yazılımları geliştirilmesi

2.44

56

56:Akıllı üretim
sistemlerinde ağ trafiğinin
yönetimi, güvenli
haberleşme, siber saldırı
önleme teknolojileri

Ağ, yazılım seviyeleri ile yetkisiz erişim ve veri kaçağı
siber tehdit unsurlarına yönelik, akıllı üretim
sistemlerine özgü ağ trafiğinin yönetimi ve anomali
tespiti, akıllı üretim sistemlerine yönelik güvenli
haberleşme, siber saldırıların tespiti ve önlenmesini
sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi

2.42

40

40:Finansal hizmet
sağlayıcılarının ataklara
karşı yüksek kapasiteli,
bulut tabanlı korunması ve
finansal ağın sürekliliği

Öncelikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit
unsurlarına yönelik, ülkemiz finansal hizmet
sağlayıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak, özellikle
yurt dışından gelen ataklara karşı operatörler
seviyesinde yüksek kapasiteli, bulut tabanlı bir

2.42
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Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

Yapılabilirlik
Endeksi*

koruma sistemi oluşturulması ve finansal ağın (para
trafiğinin) sürekliliğinin sağlanması

38

38:E-ticaret ve sanal
alışveriş için güvenli
kayıtlı elektronik para ve
kayıt zincir teknolojisi
destekli siber güvenlik
çözümleri

E-ticaret ve sanal alışveriş platformlarında, güvenli
kayıtlı elektronik para ve kayıt zincir teknolojisi
destekli siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi

2.42

55

55:Savunma sistemlerinde
merkezi olmayan ve yapay
zekâ destekli otonom siber
güvenlik sistemleri

Ağ, yazılım seviyeleri ile veri kaçağı siber tehdit
unsurlarına yönelik, savunma sistemlerinde merkezi
olmayan ve yapay zekâ destekli otonom siber
güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi

2.42

42

42:Finansal verilere
güvenli erişim için ileri ve
çok faktörlü güvenlik
teknolojileri

Öncelikle yazılım seviyesi ve yetkisiz erişim siber
tehdit unsurlarına yönelik, finansal verilere (özellikle
açık bankacılık içerisinde) güvenli erişimi sağlama
için kullanılabilecek ileri ve çok faktörlü güvenlik
teknolojilerinin geliştirilmesi

2.42

28

28:E-devlet gibi kritik
hizmetlerde biyometrik ve
çok aşamalı kimlik
doğrumalama teknolojileri

Kritik e-devlet hizmetlere erişimde, e-devlet portaline
biyometrik ve çok aşamalı kimlik doğrulama
teknolojilerinin entegre edilmesi ve çevrim içi / çevrim
dışı hizmetlerin yetkilendirilmesinde yeni nesil kimlik
kartlarını / pasaportları kullanan çözümlerin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

2.41

29

29:Enerji sektörü
ihtiyaçlarına yönelik siber
güvenlik çözümleri

Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik saldırı tespit, veri
şifreleme ve yedekleme, veri kaçağı önleme sistemi
gibi siber güvenlik çözümlerinin yerli olarak
geliştirilmesi

2.39

37

37:İHA'lar için EPM
teknolojileri ve ürünleri

İnsansız hava araçlarının güvenli ve sürekli iletişim
kurulabilmesini sağlayacak Elektronik Koruyucu
Tedbirler (Electronic Protective Measures - EPM)
teknolojilerinin ve ürünlerinin yapay zekâ destekli
olarak geliştirilmesi

2.37

43

43:Finans ve Ticaret
sektörel siber güvenlik
operasyon merkezlerinde
kullanılabilecek güvenlik
ürünleri

Finans ve Ticaret sektörel siber güvenlik operasyon
merkezlerinde kullanılabilecek güvenlik ürünlerinin
geliştirilmesi

2.36

18

54

54:Havacılık ve Uzay
sektörü ticari ürünlerinde
veri kaçağını önleyici
ürünler

Özellikle veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet siber tehdit
unsurlarına yönelik, Havacılık ve Uzay sektörüne özel
geliştirilen ve ticari ürünlerin (örn. 3D tasarım
programları) veri kaçağına sebep olabilecek
işlemlerin tespitine ve önlenmesine yönelik ürünlerin
geliştirilmesi

2.34

19

49

49:İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri

Özellikle veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet siber tehdit
unsurlarına yönelik, İmâlat Sektörü ve Tedarik
Zincirlerine özel geliştirilen ve ticari ürünlerin veri

2.34

11

12

13

14

15

16

17
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Sıra

20

21

22

23

24

25

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

Yapılabilirlik
Endeksi*

ürünlerinde veri kaçağı
önleme çözümleri

kaçağına sebep olabilecek işlemlerinin tespitine ve
önlenmesine yönelik ürünlerin geliştirilmesi

57

57:Lojistik sektöründe ve
depo yönetim
sistemlerinde kullanıllan
ürünlerden veri kaçağı
önleyici teknolojiler

Özellikle ağ seviyesi ve veri kaçağı siber tehdit
unsurlarına yönelik, lojistik sektöründe ve depo
yönetim sistemlerinde kullanıllan RFID, IoT, Pick-toLight gibi ürünlerden veri kaçağının önlenmesine
yönelik teknolojilerin geliştirilmesi

2.33

30

30:Kamu ve özel sektör
verileri için güvenli bulut
teknolojileri ve ürünleri

Ağ, donanım seviyeleri ile fiziksel saldırılar, yetkisiz
erişim ve veri kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik,
kamu ve özel sektör verilerinin depolanması ve
paylaşımında kullanılmak üzere güvenli bulut
teknolojilerinin ve ürünlerinin yerli olarak geliştirilmesi

2.32

44

44:Sağlık sektöründe,
büyük boyutlu genetik
veriler dahil olmak üzere,
veri koruma güvenlik
teknolojileri, ürünleri ve
kriptolojik çözümleri

Sağlık sektörü ihtiyaçlarını karşılayan büyük boyutlu
genetik veriler dahil olmak üzere, veri kaçağını
engelleme ve veri mahremiyetini korumak için veri
anonimleştirme, veri etiketleme, maskeleme,
sınıflandırma sürecini yönetecek yazılımların,
güvenlik teknolojilerinin, ürünlerinin ve kriptolojik
çözümlerin yaygınlaştırılması / geliştirilmesi

2.31

53

53:İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri temel
siber güvenlik ürün ve
teknolojileri

Ağ, yazılım seviyeleri ile yetkisiz erişim ve veri kaçağı
siber tehdit unsurlarına yönelik, İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri ihtiyaçlarını karşılayacak; güvenlik
bilgisi ve olay yönetimi, veri kaçağı önleme, saldırı
tespit için temel güvenlik ürün ve teknolojilerinin
yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi

2.31

45

45:Otomotiv ve Ulaşım
sektörlerinde temel siber
güvenlik ürünleri ve
çözümleri

Özellikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit
unsurlarına yönelik, Otomotiv ve Ulaşım sektör
ihtiyaçlarına yönelik güvenlik duvarı, kimlik ve erişim
yönetimi gibi temel güvenlik ürünlerinin ve
çözümlerinin yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi /
geliştirilmesi

2.30

51

51:İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri süreç
güvenliğini ve sürekliliğini
sağlayacak siber güvenlik
yönetişim, risk ve uyum
ürünleri

Özellikle ağ, yazılım ve donanım seviyeleri siber
tehdit unsurlarına yönelik, İmâlat Sektörü ve Tedarik
Zincirleri süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini
sağlayacak siber güvenlik yönetişim, risk ve uyum
ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanımının
yaygınlaştırılması

2.27

2.26

2.25

26

27

27:Kamuda ihtiyaçlara
yönelik siber güvenlik
çözümleri

Kamuda ihtiyaçlara yönelik güvenlik duvarı, saldırı
tespit, veri kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik
çözümlerinin yerli olarak geliştirilmesi ile kamuda
kullanılan donanımlarda ve gömülü tüm cihazlarda
(açık kaynak kodlu) milli işletim sisteminin
güvenliğinin artırılması ve kullanım
sürdürülebilirliğinin sağlayacak şekilde
yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi

27

36

36:Savunma sektöründe
siber güvenlik çözümleri
ve ürünleri

Özellikle ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile yetkisiz
erişim, veri kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik,
savunma sektörü ihtiyaçlarını karşılayacak dış
erişime kapalı haberleşme sistemi, güvenlik duvarı,
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Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

Yapılabilirlik
Endeksi*

erişim ve yetkilendirme, son kullanıcı saldırıları tespiti
ve koruma, saldırı tespit, veri kaçağı önleme sistemi
gibi siber güvenlik çözümlerinin yerli olarak
yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi

28

29

30

31

32

39

39:Finans ve ticaret
sektörlerinde şüpheli
işlem tespit ve önleme
ürünleri

Özellikle ağ, yazılım seviyeleri ile sosyal mühendislik
siber tehdit unsurlarına yönelik, finans ve ticaret
sektörleri ihtiyaçlarını karşılayacak makine öğrenmesi
ve yapay zekâ destekli şüpheli işlem tespit ve önleme
ürünleri ile ağ analizi ve çizge kuramı tabanlı
yaklaşımların geliştirilmesi

2.25

52

52:İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri ticari
yazılımlarına güvenlik
testlerini yapan ve fiziksel
saldırıları tespit eden
yapay zekâ destekli
ürünler

İmâlat Sektörü ve Tedarik Zincirlerine özel geliştirilen
ve ticari yazılımlarına yönelik güvenlik testlerini
gerçekleştirecek ve özellikle fiziksel saldırıları tespit
edebilecek yapay zekâ destekli ürünlerin geliştirilmesi

2.23

32

32:5G ve ötesi, IoT
haberleşme teknolojileri ve
baz istasyonları için yerli
siber güvenlik teknolojileri
ve ürünleri

Yeni geliştirilen 5G ve ötesi, nesnelerin interneti gibi
haberleşme teknolojileri, baz istasyonlarının ve ilgili
siber güvenlik teknolojilerinin ve ürünlerinin yerli
olarak geliştirilmesi

2.21

46

46:Akıllı ve otonom
araçlara yönelik siber
saldırıları önleyici güvenlik
teknolojileri

Özellikle ağ seviyesi ile yetkisiz erişim ve veri kaçağı
siber tehdit unsurlarına yönelik, akıllı ve otonom
araçlara uzaktan ve kablosuz iletişim üzerinden (V2X,
bluetooth dahil) gerçekleştirilebilecek siber saldırıları
tespit edebilecek ve bu saldırıları engelleyebilecek
güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi

2.19

26

26:Kamuda veri
şifrelemesinde güvenli
kriptografi teknolojilerini
kullanan ürünler

Özellikle ağ seviyesi ve veri kaçağı siber tehdit
unsurlarına yönelik, kamuda verilerin şifrelenmesinde
kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi
teknolojilerini kullanan ürünlerin geliştirilmesi

2.11

Teknolojik Hedef ve Sektörel Uygulama Adaylarının Etki Potansiyeli Endeks
Değerleri Sıralamaları
Tablo 10. Teknolojik Hedef Adaylarının Etki Potansiyeli Endeks Değerleri Sıralamaları
Sıra

1

Hedef
No

17

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

Etki
Potansiyeli
Endeksi*

17:Kurumsal ağlarda
BT sistemleri
güvenlik yönetimi
çözümleri

Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma
(mitigation) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine ve
ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile fiziksel saldırılar, yetkisiz
erişim, veri kaçağı, ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına
yönelik olarak, kurumsal ağlarda BT sistemlerinde tespit edilen
saldırılar için ağ seviyesinde otomatik önlemlerinin
alınabilmesini ve güvenlik çözümlerinin orkestrasyonunu
sağlayacak yerli çözümlerin ve dağıtık güvenlik yönetim

3.36
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Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

7

7:Ağ ortamındaki
cihazların kimlik
tespiti ve yetkisiz
erişim yönetimi

3

14

14:Güvenilir işletim
sistemi ve TEE
teknolojilerini
kullanılan yeni mobil
cihaz güvenlik
çözümleri

4

16

16:Dijital Adli Analiz
teknolojileri

5

5:Son kullanıcı
cihazlarında kişisel
hakları ihlal eden
içeriklerin tespiti

25

25:Otonom hareketli
sistemlere ve
yönetim ara
birimlerine yönelik
siber saldırıları
önleyici teknolojiler

7

18

18:OT, IoT
cihazlarının
bulunduğu ağlardaki
trafiği yönetilebilen,
siber saldırıları
önleyen teknolojiler

8

1

1:Temel ağ ve
iletişim güvenliği
ürünleri

9

15

2

5

6

15:Uygulama
güvenliği

Hedef Açıklaması
teknolojilerinin yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli
olarak geliştirilmesi
Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, ağ ortamındaki cihazların farklı
yöntemlerle (parmak izi çıkarılarak, sertifika yükleyerek vb.)
kimlik tespitinin yapılabilmesini ve yetkisiz erişim açısından ağ
cihazlarının
yetkilerinin
yönetilebilmesini
sağlayacak
teknolojilerin geliştirilmesi
Önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, yazılım tabanlı beyaz kutu
kriptografi ve donanım destekli özellikler içeren güvenilir
çalışma ortamı (Trusted Execution Environment, TEE)
destekleyen güvenilir işletim sisteminin ve TEE teknolojilerini
kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümlerinin yerli olarak
geliştirilmesi
Tespit (detection) bertaraf yöntemine ve donanım seviyesi ile
veri kaçağı, yetkisiz erişim, yetki yükseltme, ifşa/mahremiyet
siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, dijital ortamlarının
(telefon, sabit disk) kopyasını alabilecek, kopya ortamlar
üzerinde inceleme, sayısal delil ayrıştırma ve raporlama
yapabilecek; siber saldırılarda son kullanıcı cihazlarından delil
toplama gibi özelliklere sahip olay müdahale (DFIR)
teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma
(mitigation) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine
yönelik olarak, kişisel hak ve özgürlükleri ile toplumsal itibar ve
yaşam huzur haklarını ihlal edecek gerçek dışı çoklu ortam
içeriklerin (görüntü ve ses) son kullanıcı cihazlarında tespit
edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine yönelik
teknolojilerin geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma
(mitigation) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, otonom
hareketli sistemlere ve yönetim ara birimlerine uzaktan
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu
saldırıları engelleyebilecek teknolojilerin geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention) ve saldırı (cyber
warfare) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, endüstriyel
sistemler (OT) cihazları ile nesnelerin interneti (IoT)
cihazlarının bulunduğu ağlardaki trafiğin izlenebilmesine,
yönetilebilmesine (güvenlik duvarı, erişim kontrolü vb.) ve siber
saldırıların tespit edilerek önlenmesine yönelik teknolojilerin
geliştirilmesi
Öncelikle önleme (prevention) bertaraf yöntemine yönelik
olarak, ağ anahtarı (switch), uygulama katmanı destekli
Web/VoIP/IoT/Database/GTP/Diameter ve 5G güvenlik
duvarları (firewall), ileri seviye veri sızıntısı önleme (DLP)
ürünü, kablolu/kablosuz yönlendirici (router), derin paket
inceleme altyapısı, ağ izleme sistemi, (DDoS) saldırı tespit ve
önleme sistemi, e-posta ağ geçidi, antivürüs, fidye yazılımları
önleme sistemleri, loglama sistemi gibi temel ağ güvenliği
ürünlerinin yerli olarak güçlendirilmesi / geliştirilmesi ve bu
teknoloji ile ürünlerin ulusal güvenliği ilgilendiren sektörlerden
(kamu,
haberleşme,
vb.)
başlanarak
kullanımının
yaygınlaştırılması
Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma
(mitigation) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, Güvenli

Etki
Potansiyeli
Endeksi*

3.26

3.24

3.24

3.21

3.18

3.14

3.11

3.11

89

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

teknolojileri-Mevcut
kullanımdaki
uygulamaların zafiyet
yönetimini yapacak
ve güvenli
işletilmesini
sağlayacak
teknolojiler

Yazılım Yaşam Döngüsü araçları ile entegre olarak çalışan ve
uluslararası standartlara (ISO/IEC 13335, ISO/IEC 12207)
uyumlu kod güvenlik analiz ve test teknolojileri (koda yönelik
statik ve dinamik güvenlik analizi) ile mevcut kullanımdaki
uygulamaların zafiyet yönetimini yapacak ve güvenli
işletilmesini sağlayacak teknolojilerin yaygınlaştırılması /
güçlendirilmesi / geliştirilmesi

10

4

4:Son kullanıcı
cihazlarının güvenliği
için teknolojiler

11

19

19:IoT cihazlarının
birbirleriyle ve servis
sağlayıcılara güvenli
iletişim teknolojileri

11

11:Bulut ortamında
yönetilen verilerin
güvenliği ve
mahremiyeti ile bulut
altyapılarına güvenli
entegrasyon
teknolojileri

24

24:Ulusal siber tehdit
istihbaratı ağı
güvenlik teknolojileri
ve ürünleri

23

23:Kuantum
kriptografi ve
kuantum sonrası
kriptografi
teknolojileri

15

6

6:Kimlik ve yetki
bilgilerini korumak
için yüksek güvenlik
teknolojileri

16

22

22:Mikro-işlemcilerin
donanım güvenliği

12

13

14

Öncelikle tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, son kullanıcı cihazlarının
güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı yazılım, oltalama, veri
kaçağı tespitine ve önlenmesine yönelik teknolojiler ile EDR
(Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve tarayıcı izalosyonu gibi
teknolojilerin yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi
Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, nesnelerin interneti (IoT)
cihazlarının birbirine ve servis sağlayıcılara güvenli iletişim
kurabilmesini sağlayacak ve IoT cihazları üzerinden ya da IoT
cihazlarına gerçekleştirilen saldırıların tespiti ve engellenmesi
için gereken teknolojilerin geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma
(mitigation) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine ve
ağ, yazılım seviyeleri ile veri kaçağı, yetkisiz erişim, yetki
yükseltme siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, bulut
sistemlerinin siber güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesini
ve gerekli güvenlik önlemlerinin uygulanabilmesini sağlayacak,
5G altyapı bileşenlerinin de ihtiyaçlarını karşılayacak ve bulut
ortamında yönetilen verilerin güvenliği ve mahremiyeti ile bulut
altyapılarına güvenli entegrasyon konularındaki teknolojilerin
geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma
(mitigation) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine ve
ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile yetkisiz erişim, veri kaçağı,
ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına yönelik olarak,
operasyon merkezlerini ve ilgili tüm kurumları besleyebilecek
bir ulusal siber tehdit istihbaratı ağının araştırma, üretim ve
dijital paylaşım platformu ile birlikte oluşturulması ve bu ağdan
elde edilecek bilgileri kullanabilen güvenlik teknolojilerinin ve
siber tehdit istihbaratı toplama ürünlerinin geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma
(mitigation) bertaraf yöntemlerine ve özellikle yazılım seviyesi
siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, kuantum kriptografi ve
kuantum sonrası kriptografi teknolojilerini kullanan siber
güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi, açık kaynaktan
geliştirilen kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının tespitini
yapacak teknik altyapıların oluşturulması
Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, kimlik ve yetki bilgilerini yüksek
güvenlik sağlanarak saklayan ve özellikle donanım, fiziksel
saldırı ve yetkisiz erişim açısından ek güvenlik
mekanizmalarını (çok faktör özelliği, kriptolojik yaklaşımlar,
biyometrik, vb.) kullanarak bu bilgilere erişime izin veren
teknolojilerin geliştirilmesi
Tespit (detection), önleme (prevention) ve saldırı (cyber
warfare) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, mevcut
zafiyetleri tespit etmek ve siber saldırı yeteneğini arttırmak için
mikro-işlemcilerin donanım seviyesindeki açıklarını ve
gizli/yayımlanmamış komutlarını/modlarını tespit edebilecek

Etki
Potansiyeli
Endeksi*

3.11

3.09

3.09

3.09

3.08

3.08

3.07
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Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

Etki
Potansiyeli
Endeksi*

ve gerektiğinde kullanılmak üzere bunları istismar edebilecek
araçların ve teknolojilerin geliştirilmesi

17

18

19

20

21

22

23

24

3

3:Bilişim
altyapılarındaki siber
güvenlik risklerine
yönelik ürünler

Öncelikle tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, organizasyonların bilişim
altyapılarındaki siber güvenlik risklerinin tespitini, yönetimini,
risk azaltma ve önleme çözümlerinin uygulanabilmesini
sağlayan siber güvenlik ürünlerinin gelişitirilmesi

3.06

9

9:Açık kaynak kodlu
mesajlaşma
protokolü,
mesajlaşma
platformu ve yazılımı

Öncelikle önleme (prevention) bertaraf yöntemine yönelik
olarak, başta kamu ve kritik altyapılardaki ihtiyaçları karşılayan
ve farklı ortamlardan kullanılabilen açık kaynak kodlu
mesajlaşma protokolünün, mesajlaşma platformunun ve
yazılımların yaygınlaştırılması/güçlendirilmesi/geliştirilmesi

3.06

20

20:IoT cihazlarının
zafiyet analizlerini,
güvenlik
denetimlerini ve
kötücül yazılım
tespitini yapabilecek
teknolojiler

Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma
(mitigation) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine ve
ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile fiziksel saldırılar, yetkisiz
erişim, yetki yükseltme, veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet siber
tehdit unsurlarına yönelik olarak, nesnelerin interneti (IoT)
cihazlarının zafiyet analizlerini, güvenlik denetimlerini ve
kötücül yazılım tespitini yapabilecek teknolojilerin geliştirilmesi

3.04

2

2:Güvenli
haberleşme gereken
kullanım alanları ile
5G ve ötesi yeni
haberleşme
teknolojilerinde (SDN
dahil) güvenlik
çözümleri

Öncelikle önleme (prevention) bertaraf yöntemine yönelik
olarak, güvenli haberleşme gereken kullanım alanları ile 5G ve
ötesi yeni haberleşme teknolojilerinde (Yazılım Tanımlı Ağ
(SDN) dahil); yetkisiz erişimi engelleyen, kestirilemez,
karıştırılamaz ve dinlenemez iletişim sağlayabilecek güvenlik
teknolojilerinin ulusal şifreleme metotları ya da fiziksel katman
ve diğer haberleşme katmanlarında güvenlik sağlayıcı
metotları ile yerli olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

3.04

13

13:IoT ve mobil
cihazlara
gerçekleştirilecek
siber saldırıları
önleyici teknolojiler

21

21:Gömülü
sistemlerde kripto
anahtarlarının
güvenliği

8

8:Yetkili Erişim
Yönetimi çözümünün
geliştirilmesi

Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, ayrıcalıklı (BT ve ağ yöneticilerinin
kullandıkları yüksek yetkili) sistem hesaplarının yönetimi için
yerli Yetkili Erişim Yönetimi çözümünün geliştirilmesi

2.99

12:Bulut tabanlı siber
güvenlik teknolojileri

Öncelikle önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation)
bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, kurumsal siber güvenlik
gereksinimlerini karşılayacak şekilde bulut altyapılarından
faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik teknolojilerinin
(kötücül yazılım analiz araçları, aykırılık tespiti, DDoS karşıtı

2.95

12

Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, statik ve dinamik analiz yöntemleri
ile nesnelerin interneti (IoT) ve mobil cihazlara
gerçekleştirilecek siber saldırıları tespit edebilecek, yetkisiz
erişimleri ve güncellemeleri önleyebilecek ve cihazları
saldırılara karşı koruma sağlayabilecek yapay zekâ ve makine
öğrenmesi destekli teknolojilerin geliştirilmesi
Öncelikle saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemine yönelik
olarak, gömülü sistemlerde kripto anahtarlarının güvenli
bölgede (özellikle bankacılık alanında ve kamu kurumları
arasında iletişim donanımları üzerinde bulunması gereken
donanım güvenlik modülünün tümdevre üzerinde güvenlik
kalkanları dahil olmak üzere) dıştan erişilemeyecek ve
kopyalanamayacak şekilde saklanabilmesine olanak sağlayan
teknolojilerin ve donanım tabanlı kriptoloji çözümlerinin %100
yerli olarak geliştirilmesi

3.03

2.99
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Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)
önlemler, vb.)
geliştirilmesi

25

10

10:Hassas verinin
güvenliği için %100
yerli kriptografik
altyapı ile bütüncül
teknolojiler

Etki
Potansiyeli
Endeksi*

Hedef Açıklaması
yaygınlaştırılması

/

güçlendirilmesi

/

Öncelikle önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation)
bertaraf yöntemlerine ve veri kaçağı siber tehdit unsuruna
yönelik olarak, kritik sektörlerde bulut ortamında ya da kurum
içinde saklanan hassas verinin tespiti ve etiketlenmesi; hassas
verilere erişim yönetimi; hassas veri ile yapılan işlemlerin takibi
ve kayıt altına alınmasını sağlayan veri mahremiyetini artırıcı
teknolojiler ile veri sahibi kişiler, veri işleyiciler ve saklayıcılar
arasında veri paylaşımını güvenli hale getiren ve tüm işlemleri
kayıt altına alan %100 yerli kriptografik altyapı ile bütüncül
teknolojilerin geliştirilmesi

2.86

Tablo 11. Sektörel Uygulama Adaylarının Etki Potansiyeli Endeks Değerleri Sıralamaları
Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

Etki Potansiyeli
Endeksi*

3.58

37

37:İHA'lar için EPM
teknolojileri ve ürünleri

İnsansız hava araçlarının güvenli ve sürekli iletişim
kurulabilmesini sağlayacak Elektronik Koruyucu
Tedbirler (Electronic Protective Measures - EPM)
teknolojilerinin ve ürünlerinin yapay zekâ destekli olarak
geliştirilmesi

38

38:E-ticaret ve sanal
alışveriş için güvenli kayıtlı
elektronik para ve kayıt
zincir teknolojisi destekli
siber güvenlik çözümleri

E-ticaret ve sanal alışveriş platformlarında, güvenli
kayıtlı elektronik para ve kayıt zincir teknolojisi destekli
siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi

3.50

52

52:İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri ticari
yazılımlarına güvenlik
testlerini yapan ve fiziksel
saldırıları tespit eden
yapay zekâ destekli ürünler

İmâlat Sektörü ve Tedarik Zincirlerine özel geliştirilen ve
ticari
yazılımlarına
yönelik
güvenlik
testlerini
gerçekleştirecek ve özellikle fiziksel saldırıları tespit
edebilecek yapay zekâ destekli ürünlerin geliştirilmesi

3.49

4

46

46:Akıllı ve otonom
araçlara yönelik siber
saldırıları önleyici güvenlik
teknolojileri

5

31

31:Telekomünikasyon ve
Haberleşme Sektörlerinde
kimlik yönetimi çözümleri,
veri korumalı teknolojiler

55

55:Savunma sistemlerinde
merkezi olmayan ve yapay
zekâ destekli otonom siber
güvenlik sistemleri

1

2

3

6

Özellikle ağ seviyesi ile yetkisiz erişim ve veri kaçağı
siber tehdit unsurlarına yönelik, akıllı ve otonom
araçlara uzaktan ve kablosuz iletişim üzerinden (V2X,
bluetooth dahil) gerçekleştirilebilecek siber saldırıları
tespit edebilecek ve bu saldırıları engelleyebilecek
güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi
Öncelikle yazılım seviyesi ve yetkisiz erişim siber tehdit
unsurlarına yönelik, Telekomünikasyon ve Haberleşme
Sektörlerinde özellikle müşterilerin kimlik bilgi kontrolleri
ve hat sahipliklerine yönelik merkezi bir kontrol
mekanizması ile sahiplik bilgilerini ve değişimlerini
güvenli hale getirecek, bilgilerin korunmasını ve yetkisiz
erişilmemesini sağlayacak veri korumalı teknolojilerin
geliştirilmesi
Ağ, yazılım seviyeleri ile veri kaçağı siber tehdit
unsurlarına yönelik, savunma sistemlerinde merkezi
olmayan ve yapay zekâ destekli otonom siber güvenlik
sistemlerinin geliştirilmesi

3.43

3.42

3.41
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Hedef Açıklaması

Etki Potansiyeli
Endeksi*

53

53:İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri temel
siber güvenlik ürün ve
teknolojileri

Ağ, yazılım seviyeleri ile yetkisiz erişim ve veri kaçağı
siber tehdit unsurlarına yönelik, İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri ihtiyaçlarını karşılayacak; güvenlik
bilgisi ve olay yönetimi, veri kaçağı önleme, saldırı tespit
için temel güvenlik ürün ve teknolojilerinin
yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi

3.40

43

43:Finans ve Ticaret
sektörel siber güvenlik
operasyon merkezlerinde
kullanılabilecek güvenlik
ürünleri

Finans ve Ticaret sektörel siber güvenlik operasyon
merkezlerinde kullanılabilecek güvenlik ürünlerinin
geliştirilmesi

3.39

40

40:Finansal hizmet
sağlayıcılarının ataklara
karşı yüksek kapasiteli,
bulut tabanlı korunması ve
finansal ağın sürekliliği

44

44:Sağlık sektöründe,
büyük boyutlu genetik
veriler dahil olmak üzere,
veri koruma güvenlik
teknolojileri, ürünleri ve
kriptolojik çözümleri

56

56:Akıllı üretim
sistemlerinde ağ trafiğinin
yönetimi, güvenli
haberleşme, siber saldırı
önleme teknolojileri

Ağ, yazılım seviyeleri ile yetkisiz erişim ve veri kaçağı
siber tehdit unsurlarına yönelik, akıllı üretim
sistemlerine özgü ağ trafiğinin yönetimi ve anomali
tespiti, akıllı üretim sistemlerine yönelik güvenli
haberleşme, siber saldırıların tespiti ve önlenmesini
sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi

3.26

54

54:Havacılık ve Uzay
sektörü ticari ürünlerinde
veri kaçağını önleyici
ürünler

Özellikle veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet siber tehdit
unsurlarına yönelik, Havacılık ve Uzay sektörüne özel
geliştirilen ve ticari ürünlerin (örn. 3D tasarım
programları) veri kaçağına sebep olabilecek işlemlerin
tespitine ve önlenmesine yönelik ürünlerin geliştirilmesi

3.23

13

41

41:Finans ve Ticaret
sektörlerinde veri kaçağını
engelleme ve veri
mahremiyetini koruma
ürünleri

Finans ve Ticaret sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayan
veri kaçağını engelleme ve veri mahremiyetini koruma
ürünlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

3.23

14

35

35:Savunma sektöründe
kullanılan yazılımların
güvenliği

Savunma sektörü tarafından kullanılan yazılımların veri
kaçağına, ifşa/mahremiyet ihlallerine sebep olabilecek
işlemlerinin tespitine ve önlenmesine yönelik ürünlerin
geliştirilmesi

3.22

32

32:5G ve ötesi, IoT
haberleşme teknolojileri ve
baz istasyonları için yerli
siber güvenlik teknolojileri
ve ürünleri

Yeni geliştirilen 5G ve ötesi, nesnelerin interneti gibi
haberleşme teknolojileri, baz istasyonlarının ve ilgili
siber güvenlik teknolojilerinin ve ürünlerinin yerli olarak
geliştirilmesi

3.21

42

42:Finansal verilere
güvenli erişim için ileri ve
çok faktörlü güvenlik
teknolojileri

Öncelikle yazılım seviyesi ve yetkisiz erişim siber tehdit
unsurlarına yönelik, finansal verilere (özellikle açık
bankacılık içerisinde) güvenli erişimi sağlama için
kullanılabilecek ileri ve çok faktörlü güvenlik
teknolojilerinin geliştirilmesi

3.21

Sıra

7

8

9

10

11

12

15

16

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Öncelikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit
unsurlarına
yönelik,
ülkemiz
finansal
hizmet
sağlayıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak, özellikle yurt
dışından gelen ataklara karşı operatörler seviyesinde
yüksek kapasiteli, bulut tabanlı bir koruma sistemi
oluşturulması ve finansal ağın (para trafiğinin)
sürekliliğinin sağlanması
Sağlık sektörü ihtiyaçlarını karşılayan büyük boyutlu
genetik veriler dahil olmak üzere, veri kaçağını
engelleme ve veri mahremiyetini korumak için veri
anonimleştirme,
veri
etiketleme,
maskeleme,
sınıflandırma sürecini yönetecek yazılımların, güvenlik
teknolojilerinin, ürünlerinin ve kriptolojik çözümlerin
yaygınlaştırılması / geliştirilmesi

3.30

3.29
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Sıra

17

18

19

20

21

22

Hedef
No

Hedef Açıklaması

Etki Potansiyeli
Endeksi*

30

30:Kamu ve özel sektör
verileri için güvenli bulut
teknolojileri ve ürünleri

Ağ, donanım seviyeleri ile fiziksel saldırılar, yetkisiz
erişim ve veri kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik,
kamu ve özel sektör verilerinin depolanması ve
paylaşımında kullanılmak üzere güvenli bulut
teknolojilerinin ve ürünlerinin yerli olarak geliştirilmesi

3.20

47

47:Hizmet sektörü
ihtiyaçları için kullanılan
web portal, B2B ve B2C
teknololojilerinin
güvenliğini artıracak
ürünler

Özellikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit unsurlarına
yönelik, hizmet sektörü ihtiyaçları için kullanılan web
portal, B2B ve B2C teknololojilerinin güvenliğini
artıracak ürünlerin geliştirilmesi

3.19

50

50:İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirlerinde IoT
cihazlarının birbirine ve
servis sağlayıcılara güvenli
iletişim teknolojileri

Özellikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit unsurlarına
yönelik, İmâlat Sektörü ve Tedarik Zincirlerinde
kullanılan nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının birbirine
ve servis sağlayıcılara güven ilişkisi ve güvenli iletişim
kurabilmesini sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi

3.19

48

48:Endüstriyel sistemlerde
erişimin kontrolü, insansız
üretim ve lojistikte kesinti
ve hataları önlemek için
sızma ve otonom hata
kontrol yazılımları

Özellikle ağ seviyesi siber tehdit unsurlarına yönelik,
endüstriyel sistemlere erişimin kontrol edilmesi,
sistemlerde yapılabilecek işlemlerin yetkilendirilmesi,
insansız üretim ve lojistik faaliyetlerinde kesinti ve
hataları önlemek için uygulama ve ağ seviyesinde
sızma ve otonom hata kontrol yazılımları geliştirilmesi

3.19

49

49:İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri
ürünlerinde veri kaçağı
önleme çözümleri

Özellikle veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet siber tehdit
unsurlarına yönelik, İmâlat Sektörü ve Tedarik
Zincirlerine özel geliştirilen ve ticari ürünlerin veri
kaçağına sebep olabilecek işlemlerinin tespitine ve
önlenmesine yönelik ürünlerin geliştirilmesi

3.16

51

51:İmâlat Sektörü ve
Tedarik Zincirleri süreç
güvenliğini ve sürekliliğini
sağlayacak siber güvenlik
yönetişim, risk ve uyum
ürünleri

Özellikle ağ, yazılım ve donanım seviyeleri siber tehdit
unsurlarına yönelik, İmâlat Sektörü ve Tedarik Zincirleri
süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlayacak siber
güvenlik yönetişim, risk ve uyum ürünlerinin
geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması

3.16

Hedef (Kısa)

Kamuda ihtiyaçlara yönelik güvenlik duvarı, saldırı
tespit, veri kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik
çözümlerinin yerli olarak geliştirilmesi ile kamuda
kullanılan donanımlarda ve gömülü tüm cihazlarda (açık
kaynak kodlu) milli işletim sisteminin güvenliğinin
artırılması ve kullanım sürdürülebilirliğinin sağlayacak
şekilde
yaygınlaştırılması
/
güçlendirilmesi
/
geliştirilmesi
Özellikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit unsurlarına
yönelik, Otomotiv ve Ulaşım sektör ihtiyaçlarına yönelik
güvenlik duvarı, kimlik ve erişim yönetimi gibi temel
güvenlik ürünlerinin ve çözümlerinin yaygınlaştırılması /
güçlendirilmesi / geliştirilmesi

23

27

27:Kamuda ihtiyaçlara
yönelik siber güvenlik
çözümleri

24

45

45:Otomotiv ve Ulaşım
sektörlerinde temel siber
güvenlik ürünleri ve
çözümleri

25

29

29:Enerji sektörü
ihtiyaçlarına yönelik siber
güvenlik çözümleri

Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik saldırı tespit, veri
şifreleme ve yedekleme, veri kaçağı önleme sistemi gibi
siber güvenlik çözümlerinin yerli olarak geliştirilmesi

3.12

57:Lojistik sektöründe ve
depo yönetim
sistemlerinde kullanıllan

Özellikle ağ seviyesi ve veri kaçağı siber tehdit
unsurlarına yönelik, lojistik sektöründe ve depo yönetim
sistemlerinde kullanıllan RFID, IoT, Pick-to-Light gibi
ürünlerden veri kaçağının önlenmesine yönelik
teknolojilerin geliştirilmesi

3.10

26

57

3.16

3.15
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Sıra

Hedef
No

Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

Etki Potansiyeli
Endeksi*

Çevrim içi eğitim sistemlerinde ve çözümlerinde (örn.
video konferans uygulamalarında ve uzaktan sınav
yöntemlerinde)
siber
güvenlik
ve
kriptoloji
teknolojilerinin geliştirilmesi

3.09

Özellikle ağ seviyesi ve veri kaçağı siber tehdit
unsurlarına yönelik, kamuda verilerin şifrelenmesinde
kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi teknolojilerini
kullanan ürünlerin geliştirilmesi

3.07

ürünlerden veri kaçağı
önleyici teknolojiler

27

33

33:Çevrim içi eğitim
sistemlerinde ve
çözümlerinde siber
güvenlik ve kriptoloji
teknolojileri

28

26

26:Kamuda veri
şifrelemesinde güvenli
kriptografi teknolojilerini
kullanan ürünler

29

28

28:E-devlet gibi kritik
hizmetlerde biyometrik ve
çok aşamalı kimlik
doğrumalama teknolojileri

30

36

36:Savunma sektöründe
siber güvenlik çözümleri ve
ürünleri

31

34

34:Savunma sektörü
ürünlerinin kaynak kodları
ve çalışabilir uygulamaları
için güvenlik çözümleri

Savunma sektöründe geliştirilen ürünlerin kaynak
kodlarının ve çalışabilir uygulamaların güvenliğini
sağlayacak güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi

2.98

39:Finans ve ticaret
sektörlerinde şüpheli işlem
tespit ve önleme ürünleri

Özellikle ağ, yazılım seviyeleri ile sosyal mühendislik
siber tehdit unsurlarına yönelik, finans ve ticaret
sektörleri ihtiyaçlarını karşılayacak makine öğrenmesi
ve yapay zekâ destekli şüpheli işlem tespit ve önleme
ürünleri ile ağ analizi ve çizge kuramı tabanlı
yaklaşımların geliştirilmesi

2.92

32

39

Kritik e-devlet hizmetlere erişimde, e-devlet portaline
biyometrik ve çok aşamalı kimlik doğrulama
teknolojilerinin entegre edilmesi ve çevrim içi / çevrim
dışı hizmetlerin yetkilendirilmesinde yeni nesil kimlik
kartlarını
/
pasaportları
kullanan
çözümlerin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Özellikle ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile yetkisiz
erişim, veri kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik,
savunma sektörü ihtiyaçlarını karşılayacak dış erişime
kapalı haberleşme sistemi, güvenlik duvarı, erişim ve
yetkilendirme, son kullanıcı saldırıları tespiti ve koruma,
saldırı tespit, veri kaçağı önleme sistemi gibi siber
güvenlik çözümlerinin yerli olarak yaygınlaştırılması /
güçlendirilmesi / geliştirilmesi

3.07

3.06
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Teknolojik Hedef Adaylarının Etki Potansiyeli ve Yapılabilirlik Kuandrantı

Şekil 29. Delfi Anketi Sonucu Oluşturulan Teknolojik Hedefler (25) İçin Etki Potansi yeli -Yapabilirlik Kuadrantı
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Sektörel Uygulama Adaylarının Etki Potansiyeli ve Yapılabilirlik Kuandrantı

Şekil 30. Delfi Anketi Sonucu Oluşturulan Sektörel U ygulamalar (32) İçin Etki Potansi yeli -Yapabilirlik Kuadrantı
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Delfi çalışmasının sonuçlarını değerlendirerek Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası'nın
öncelikli hedeflerini seçmek ve teknoloji yol haritasının yapısına ilişkin çalışmaları
şekillendirilmek amacıyla danışma grubu 7 Nisan 2020 tarihinde çevirim içi ortamda tekrar
toplanmıştır. Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda 2 katmanda yer alan 57
hedef/ihtiyaç ifadesi etki ve yapılabilirlik bulguları açılarından değerlendirilmiş 11 öncelikli
teknolojik hedef ve 11 öncelikli sektörel uygulama belirlenmiş; teknolojik hedefler ve
sektörel

uygulamaların

ilişkilendirlmeleri

yapılmıştır.

Bazı

hedef

ve

uygulamaların

birleştirilmesine, bazılarının da seçilen hedef ve uygulamalar ile kapsanmasına karar
verilmiştir. Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritasında yer alan öncelikli teknolojik hedefler ve
önceikli sektörel ihtiyaçlar aşağıda Tablo 12 ve Tablo 13’te verilmektedir.

Tablo 12. Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Öncelikli Teknolojik Hedefler
Hedef (Kısa)

Hedef Açıklaması

İçerdiği
Hedefler

ÖTH1

Temel ağ ve
iletişim güvenliği
ürünleri

Öncelikle önleme (prevention) bertaraf yöntemine yönelik olarak, ağ anahtarı
(switch), uygulama katmanı destekli Web/VoIP/IoT/Database/GTP/Diameter
ve 5G güvenlik duvarları (firewall), ileri seviye veri sızıntısı önleme (DLP)
ürünü, kablolu/kablosuz yönlendirici (router), derin paket inceleme altyapısı,
ağ izleme sistemi, (DDoS) saldırı tespit ve önleme sistemi, e-posta ağ
geçidi, antivürüs, fidye yazılımları önleme sistemleri, loglama sistemi gibi
temel ağ güvenliği ürünlerinin yerli olarak güçlendirilmesi / geliştirilmesi ve
bu teknoloji ile ürünlerin ulusal güvenliği ilgilendiren sektörlerden (kamu,
haberleşme, vb.) başlanarak kullanımının yaygınlaştırılması

H1, H2, H3

ÖTH2

Ağ ortamındaki
cihazların kimlik
tespiti ve yetkisiz
erişim yönetimi

Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf yöntemlerine yönelik
olarak, ağ ortamındaki cihazların farklı yöntemlerle (parmak izi çıkarılarak,
sertifika yükleyerek vb.) kimlik tespitinin yapılabilmesini ve yetkisiz erişim
açısından ağ cihazlarının yetkilerinin yönetilebilmesini sağlayacak
teknolojilerin geliştirilmesi

H7

ÖTH3

Kurumsal ağlarda
BT sistemleri
güvenlik yönetimi
çözümleri

Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma (mitigation) ve saldırı
(cyber warfare) bertaraf yöntemlerine ve ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile
fiziksel saldırılar, yetkisiz erişim, veri kaçağı, ifşa/mahremiyet siber tehdit
unsurlarına yönelik olarak, kurumsal ağlarda BT sistemlerinde tespit edilen
saldırılar için ağ seviyesinde otomatik önlemlerinin alınabilmesini ve güvenlik
çözümlerinin orkestrasyonunu sağlayacak yerli çözümlerin ve dağıtık
güvenlik yönetim teknolojilerinin yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli
olarak geliştirilmesi

H17

ÖTH4

OT, IoT
cihazlarının
bulunduğu
ağlardaki trafiği
yönetilebilen, siber
saldırıları önleyen
teknolojiler

Tespit (detection), önleme (prevention) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, endüstriyel sistemler (OT) cihazları ile
nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının bulunduğu ağlardaki trafiğin
izlenebilmesine, yönetilebilmesine (güvenlik duvarı, erişim kontrolü vb.) ve
siber saldırıların tespit edilerek önlenmesine yönelik teknolojilerin
geliştirilmesi

H18

ÖTH5

Otonom hareketli
sistemlere ve
yönetim ara
birimlerine yönelik
siber saldırıları

Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, otonom hareketli sistemlere ve yönetim ara
birimlerine uzaktan gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve
bu saldırıları engelleyebilecek teknolojilerin geliştirilmesi

H25

Hedef
No
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önleyici
teknolojiler

ÖTH6

ÖTH7

ÖTH8

ÖTH9

Son kullanıcı
cihazlarının
güvenliği

Öncelikle tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf yöntemlerine
yönelik olarak, son kullanıcı cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla
zararlı yazılım, oltalama, veri kaçağı tespitine ve önlenmesine yönelik
teknolojiler ile EDR (Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve tarayıcı
izalosyonu gibi teknolojilerin yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi /
geliştirilmesi
ve
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma (mitigation) ve saldırı
(cyber warfare) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, kişisel hak ve
özgürlükleri ile toplumsal itibar ve yaşam huzur haklarını ihlal edecek
gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin (görüntü ve ses) son kullanıcı cihazlarında
tespit edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine yönelik teknolojilerin
geliştirilmesi

H4, H5,
H6, H8,
H49, H51,
H52

Güvenilir işletim
sistemi ve TEE
teknolojilerini
kullanılan yeni
mobil cihaz
güvenlik çözümleri

Önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf yöntemlerine
yönelik olarak, yazılım tabanlı beyaz kutu kriptografi ve donanım destekli
özellikler içeren güvenilir çalışma ortamı (Trusted Execution Environment TEE) destekleyen güvenilir işletim sisteminin ve TEE teknolojilerini kullanılan
yeni mobil cihaz güvenlik çözümlerinin yerli olarak geliştirilmesi

H14

Uygulama
güvenliği
teknolojileri

Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, Güvenli Yazılım Yaşam Döngüsü araçları ile
entegre olarak çalışan ve uluslararası standartlara (ISO/IEC 13335, ISO/IEC
12207) uyumlu kod güvenlik analiz ve test teknolojileri (koda yönelik statik
ve dinamik güvenlik analizi) ile mevcut kullanımdaki uygulamaların zafiyet
yönetimini yapacak ve güvenli işletilmesini sağlayacak teknolojilerin
yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi

H15

Bulut güvenliği
teknolojileri

Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma (mitigation) ve saldırı
(cyber warfare) bertaraf yöntemlerine ve ağ, yazılım seviyeleri ile veri
kaçağı, yetkisiz erişim, yetki yükseltme siber tehdit unsurlarına yönelik
olarak, bulut sistemlerinin siber güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesini ve
gerekli güvenlik önlemlerinin uygulanabilmesini sağlayacak, 5G altyapı
bileşenlerinin de ihtiyaçlarını karşılayacak ve bulut ortamında yönetilen
verilerin güvenliği ve mahremiyeti ile bulut altyapılarına güvenli entegrasyon
konularındaki teknolojilerin geliştirilmesi

H11, H12

Ve
Öncelikle önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, kurumsal siber güvenlik gereksinimlerini
karşılayacak şekilde bulut altyapılarından faydalanmak için bulut tabanlı
siber güvenlik teknolojilerinin (kötücül yazılım analiz araçları, aykırılık tespiti,
DDoS karşıtı önlemler, vb.) yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi

ÖTH10

ÖTH11

Kuantum
kriptografi ve
kuantum sonrası
kriptografi
teknolojileri

Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf
yöntemlerine ve özellikle yazılım seviyesi siber tehdit unsurlarına yönelik
olarak, kuantum kriptografi ve kuantum sonrası kriptografi teknolojilerini
kullanan siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi, açık kaynaktan
geliştirilen kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının tespitini yapacak
teknik altyapıların oluşturulması

H23

Dijital Adli Analiz
teknolojileri

Tespit (detection) bertaraf yöntemine ve donanım seviyesi ile veri kaçağı,
yetkisiz erişim, yetki yükseltme, ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına
yönelik olarak, dijital ortamlarının (telefon, sabit disk) kopyasını alabilecek,
kopya ortamlar üzerinde inceleme, sayısal delil ayrıştırma ve raporlama
yapabilecek; siber saldırılarda son kullanıcı cihazlarından delil toplama gibi
özelliklere sahip olay müdahale (DFIR) teknolojilerinin yerli olarak
geliştirilmesi

H16
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Tablo 13. Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Öncelikli Sektörel Uygulama Hedefleri
Hedef
No

ÖSU1

ÖSU2

ÖSU3

ÖSU4

ÖSU5

ÖSU6

ÖSU7

ÖSU8

ÖSU9

Hedef (Kısa)
5G ve ötesi, IoT
haberleşme
teknolojileri ve
baz istasyonları
için yerli siber
güvenlik
teknolojileri ve
ürünleri
Akıllı üretim
sistemlerinde ağ
trafiğinin
yönetimi, güvenli
haberleşme, siber
saldırı önleme
teknolojileri
Otomotiv ve
Ulaşım
sektörlerinde
temel siber
güvenlik ürünleri
ve çözümleri
Enerji sektörü
ihtiyaçlarına
yönelik siber
güvenlik
çözümleri
Kamuda
ihtiyaçlara yönelik
siber güvenlik
çözümleri
Kamu ve özel
sektör verileri için
güvenli bulut
teknolojileri ve
ürünleri
Finansal hizmet
sağlayıcılarının
ataklara karşı
yüksek kapasiteli,
bulut tabanlı
korunması ve
finansal ağın
sürekliliği
Kamuda veri
şifrelemesinde
güvenli kriptografi
teknolojilerini
kullanan ürünler
E-ticaret ve sanal
alışveriş için
güvenli kayıtlı
elektronik para ve
blokzincir
teknolojisi
destekli siber
güvenlik
çözümleri

Hedef Açıklaması

İçerdiği
Hedefler

Yeni geliştirilen 5G ve ötesi, nesnelerin interneti gibi haberleşme
teknolojileri, baz istasyonlarının ve ilgili siber güvenlik
teknolojilerinin ve ürünlerinin yerli olarak geliştirilmesi

H32,

Ağ, yazılım seviyeleri ile yetkisiz erişim ve veri kaçağı siber tehdit
unsurlarına yönelik, akıllı üretim sistemlerine özgü ağ trafiğinin
yönetimi ve anomali tespiti, akıllı üretim sistemlerine yönelik
güvenli haberleşme, siber saldırıların tespiti ve önlenmesini
sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi

H56,

H31

H48,
H50,
H57

Özellikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit unsurlarına yönelik,
Otomotiv ve Ulaşım sektör ihtiyaçlarına yönelik güvenlik duvarı,
kimlik ve erişim yönetimi gibi temel güvenlik ürünlerinin ve
çözümlerinin yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi

H46

Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik saldırı tespit, veri şifreleme ve
yedekleme, veri kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik
çözümlerinin yerli olarak geliştirilmesi

H29

Kamuda ihtiyaçlara yönelik güvenlik duvarı, saldırı tespit, veri
kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik çözümlerinin yerli olarak
geliştirilmesi ile kamuda kullanılan donanımlarda ve gömülü tüm
cihazlarda (açık kaynak kodlu) milli işletim sisteminin güvenliğinin
artırılması ve kullanım sürdürülebilirliğinin sağlayacak şekilde
yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi

H27

Ağ, donanım seviyeleri ile fiziksel saldırılar, yetkisiz erişim ve veri
kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik, kamu ve özel sektör
verilerinin depolanması ve paylaşımında kullanılmak üzere güvenli
bulut teknolojilerinin ve ürünlerinin yerli olarak geliştirilmesi
Öncelikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit unsurlarına yönelik,
ülkemiz finansal hizmet sağlayıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak,
özellikle yurt dışından gelen ataklara karşı operatörler seviyesinde
yüksek kapasiteli, bulut tabanlı bir koruma sistemi oluşturulması
ve finansal ağın (para trafiğinin) sürekliliğinin sağlanması

Özellikle ağ seviyesi ve veri kaçağı siber tehdit unsurlarına
yönelik, kamuda verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı
güvenli kriptografi teknolojilerini kullanan ürünlerin geliştirilmesi

E-ticaret ve sanal alışveriş platformlarında, güvenli kayıtlı
elektronik para ve blokzincir teknolojisi destekli siber güvenlik
çözümlerinin geliştirilmesi

H30,
H33

H40,
H41,
H43

H26,
H28,
H44

H38
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H37,
İHA'lar için EPM
teknolojileri ve
ürünleri

ÖSU10

ÖSU11

Havacılık ve uzay
sektöründe
savunma
sistemlerinde
merkezi olmayan
ve yapay zekâ
destekli otonom
siber güvenlik
sistemleri

İnsansız hava araçlarının güvenli ve sürekli iletişim kurulabilmesini
sağlayacak Elektronik Koruyucu Tedbirler (Electronic Protective
Measures - EPM) teknolojilerinin ve ürünlerinin yapay zekâ
destekli olarak geliştirilmesi

Ağ, yazılım seviyeleri ile veri kaçağı siber tehdit unsurlarına
yönelik, savunma sistemlerinde merkezi olmayan ve yapay zekâ
destekli otonom siber güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi

H34,
H35,
H36

H55

Mayıs 2021’de, teknoloji yol haritasında yer alan 22 hedef/sektörel uygulamanın teknik
isterlerinin belirlenmesi, somut Ar-Ge-yenilik projelerinin ve uygun iş birliği modellerinin ortaya
konması, Ar-Ge-yenilik faaliyetlerinin ivme kazanması için ihtiyaç duyulan diğer konularının
belirlenmesi amacıyla “BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Odak Grupları”
oluşturulmuştur (Odak Grup Üyeleri için Bkz EK 2). Teknolojik hedefler ve sektörel uygulamalar
dört odak grup altında değerlendirilmiştir. Bunlar; (1) Temel Ağ ve İletişim Güvenliği
(Nesnelerin İnterneti Güvenliği dahil), (2) Son Kullancı Güvenliği, (3) Bulut Güvenliği ve
(4) Kriptografi ve Dijital Adli Analiz olarak belirlenmiştir. Odak grup üyelerinden katkı almak
amacıyla katkı formları oluşturulmuş ve tüm odak grup üyelerinin katıldığı çevrim içi bir
bilgilendirme toplantısı ile eş zamanlı oturumlarla odak grupların toplantıları düzenlenmiştir.
25-26-27 Mayıs 2021 ve 2-3 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenen bu toplantılarda üyelere
katkı formları ve süreç hakkında bilgi verilmiştir; daha sonra eş zamanlı oturumlara geçilerek
üyelerden katkıları alınmıştır. Dolayısıyla, üyelere Nisan-Haziran 2021 ayları arasında katkı
verebilme imkânı sağlanmıştır.
Ayrıca, odak grup üyelerinin değerlendirmelerine göre Delfi yönteminin ikinci turu
gerçekleştirilmiştir. Hem toplantılarda belirtilenler hem de Delfi puanlama formu üzerinden
odak grup üyelerinin değerlendirmeler igöz önünde bulundurulmuştur. Genel görüşe göre 1.
turun çıktıları anlamlı olarak değerlendirilmiş; yapılabilirlikte değerlerin biraz düşük, etki
potansiyelinde ise değerlerin biraz daha yüksek olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu görüşler
detaylı açıklamalarda belirtilmiştir. Ancak, genel bir görüşe ulaşılmasının yanı sıra numerik
analize tabi tutulamadığı için Delfi’nin ikinci turu grafiklere yansıtılmamıştır.
Şekil 31’de Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritasına ilişkin tamamlanan çalışmalar özet olarak
verilmiştir.
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Şekil 31. Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Tamamlanan Çalışmaların Özeti

Tamamlanan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 11 teknolojik hedef ve 11 farklı sektörü
kapsayan 10 farklı sektörel uygulama Şekil 32’de verilmiştir.
Tablo 14 ve Tablo 15’te ise teknolojik hedef ve sektörel uygulamalara ait kritik ürün/teknolojiler
ve bunlara ait teknoloji hazırlık seviyeleri verilmiştir.

Şekil 32. 11 Teknolojik Hedef ve 10 Öncelikli Sektörel U ygulama
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Tablo 14. Siber Güvenlik TYH Teknolojik Hedeflerdeki Kritik Ürün/Teknolojilerin THS’leri
No

Kritik Ürün/Teknoloji

Türkiye
THS

Dünya
THS

1.1

Ağ anahtarı, kablolu / kablosuz yönlendirici

THS 6

THS 9

1.2

Derin paket inceleme altyapısı

THS 7

THS 9

1.3

Uygulama katmanı destekli Web/VoIP/IoT/ DB

THS 6

THS 9

1.4

İleri seviye veri sızıntısı önleme

THS 6

THS 9

1.5

Fidye yazılımları önleme

THS 6-7

THS 9

1.6

Güvenli haberleşme ile 5G ve ötesi için (SDN dahil) güvenlik
çözümleri

THS 3-4

THS 7

2.1

Ağ cihazlarında yetki yönetimi ve kimlik doğrulama

THS 5

THS 8

3.1

Ağ seviyesinde otomatik önlem ve güvenlik çözümleri
orkestrasyonu

THS 5-6

THS 8-9

3.2

Dağıtık güvenlik yönetimi

THS 5

THS 7

4.1

OT, IoT cihazlarının ağ yönetimi ve siber saldırıları önleme

THS 7

THS 9

4.2

Uygulama katmanında ara haberleşme protokolleri güvenlik
kontrol modülü

THS 2-3

THS 6-7

5.1

Otonom hareketli sistemler için siber saldırı önleme

THS 2-3

THS 6-7

6.1

Son kullanıcı cihazları zararlı yazılım, oltalama, veri kaçağı önleme

THS 2-3

THS 9

6.2

EDR ve tarayıcı izolasyonu

THS 4-5

THS 9

6.3

Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin tespit edilebilmesi ve önlenmesi

THS 4

THS 4

7.1

TEE destekleyen güvenilir işletim sistemi

THS 2-3

THS 9

7.2

TEE kullanılan mobil cihaz güvenlik çözümleri

THS 2-3

THS 9

8.1

Kod güvenlik analiz ve test teknolojileri

THS 6-9

THS 9

8.2

Uygulamaların zafiyet yönetimi

THS 6-9

THS 9

9.1

Bulut ortamındaki verilerin güvenliği /mahremiyeti ile bulut
altyapılarına güvenli entegrasyonu

THS 4

THS 8

9.2

Bulut altyapılarından faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik
teknolojileri

THS 3

THS 9

10.1

Kuantum kriptografi teknolojileri

THS 3

THS 6

10.2

Kuantum sonrası kriptografi teknolojileri

THS 7-8

THS 8

10.3

Açık kaynak kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının tespiti

THS 6-7

THS 8-9

11.1

Olay müdahale (DFIR) teknolojileri

THS 6-9

THS 8-9
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Tablo 15. Siber Güvenlik TYH Sektörel Uygulamalardaki Kritik Ürün/Teknolojilerin THS’leri

No

Kritik Uygulama

Türkiye
THS

Dünya
THS

1.1

5G ve ötesi için fiziksel katman güvenliği

THS 2

THS 3

1.2

5G ve ötesi, IoT ve baz istasyonları için siber güvenlik (SDN/NFV
tabanlı güvenlik ve SDN/NFV güvenliği)

THS 2

THS 5-6

2.1

Akıllı üretim sis. ağ trafiği yönetimi ve anomali tespiti

THS 4-5

THS 7-8

2.2

Akıllı üretim sis. güvenli haberleşme, itibar sis., veri kaçağı önleme,
siber saldırı önleme

THS 4-5

THS 7-8

3.1

Otomotiv ve Ulaşım için temel güvenlik ürünleri

THS 2-3

THS 6-7

3.2

Akıllı ve otonom araçlar siber saldırı önleme

THS 2-3

THS 6-7

4.1

Enerji sektörü için saldırı önleme, veri şifreleme, veri kaçağı önleme

THS 3-4

THS 5-7

5.1

Kamu için güvenlik duvarı, saldırı tespit, veri kaçağı önleme, vb.

THS 6

THS 8-9

5.2

Kamuda kullanılan milli işletim sis. güvenliğini artırıcı çözümler

THS 6

THS 9

6.1

Kamu ve özel sektör verilerinin ve servisleri için bulut mimarilerinde
güvenlik

THS 3

THS 9

6.1.1

Eğitim sektörü için çevrim içi eğitim sis. siber güvenlik ve kriptoloji
teknolojileri

THS 3-4

THS 9

7.1

Finansal hizmet sağlayıcılarını ataklara karşı koruyacak bulut tabanlı
sistem

THS 2

THS 6-7

7.2

Finans ve Ticaret sektörleri için veri kaçağını engelleme/mahremiyeti
koruma

THS 2

THS 6-7

8.1

Kamuda verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli
kriptografi teknolojileri

THS 3

THS 6-7

8.2

Biyometrik ve çok aşamalı kimlik doğrulama

THS 6-7

THS 8-9

8.3

Büyük veri dahil, veri koruma ve kriptoloji

THS 7

THS 8-9

9.1

E-ticaret ve sanal alışverişte dijital varlıklar için kriptografi

THS 6-7

THS 8

9.2

E-ticaret ve sanal alışverişte dijital varlıklar siber güvenlik çözümleri

THS 1-4

THS 8-9

10.1

Savunma sistemlerinde merkezi olmayan otonom siber güvenlik
çözümleri

THS 4-5

THS 7-8

10.2

İHA'lar için EPM teknolojileri ve ürünleri

THS 3-4

THS 6-8

10.3

Savunma sektörü ürünleri ve uygulamaları için siber güvenlik
çözümleri

THS 6

THS 9
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Teknoloji Yol Haritasının içeriği, Odak Grup Üyelerinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Her teknolojik
hedef ve sektörel uygulama temelindeki içerik sonraki bölümlerde verilmektedir.
Şekil 33 ve Şekil 34’te Siber Güvenlik TYH Odak Grup çalışması sonucunda önceliklendirilen
ve nihai hale getirilen teknolojik hedefler ve öncelikli sektörel uygulamalar için oluşturulan etki
potansiyeli ve yapılabilirlik kuadrantları gösterilmektedir.
Son olarak,

10-11 Ağustos 2021 tarihlerinde teknolojik hedefler ve öncelikli sektörel

uygulamaların THS-Zaman-Bütçe çizelgelerinin görüşülmesi ve TYH içeriğinin nihaileştirilmesi
için Değerlendirme Toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Şekil 35- Şekil 47 arasında

Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)-Zaman-Bütçe-Personel

Planlamalarına ilişkin çizelgeler, öncelikli sektörel uygulamaların yerlileşmesine katkısı olan
kritik uygulama, ürün ve teknolojilerin eşleştirme çizelgesi ile her bir öncelikli sektörel uygulama
için detaylı çizelgeler sunulmaktadır.
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Şekil 33. Odak Grup Çalışmaları ile Önceliklendirilen Teknolojik Hedefler için Etki Potansi yeli -Yapılabilirlik Kuadrantı

Şekil 34. Odak Grup Çalışmaları ile Önceliklendirilen Sektörel U ygulamalar için Etki Potansi yeli -Yapılabilirlik Kuadrantı
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYESİ (THS)-ZAMAN-BÜTÇE-PERSONEL PLANLAMALARI

Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası
Teknolojik Hedefler ve Öncelikli Sektörel Uygulamalar (THS-Zaman-Bütçe-Personel Grafikleri)
Proje Başına*

Tüm Teknolojik Hedef ve Öncelikli Sektörel Uygulamalar
Katman

İfadeler

İfade
Türkiye THS Dünya THS
No

2022

2023

2024

2025

2026

Öngörülen Bütçe (Yıllık)

2027

Personel Bütçesi

Adam-Ay

Personel
Sayısı

Yüksek Lisans
+ Doktora

Toplam Bütçe**
Test, sertifikasyon ve üretim altyapısı ile

1.1

THS 6

THS 9

THS: 6

Ağ anahtarı, kablolu / kablosuz yönlendirici THS: 9

THS: 7

Derin paket
inceleme altyapısı

10 milyon TL

8,9 milyon TL

1803

70

15

1.2

Temel ağ ve iletişim güvenliği
ürünleri

1.3

THS 7

THS 6

THS 9

THS 9

THS: 6

Test, sertifikasyon ve üretim altyapısı ile
THS: 9

10 milyon TL

Uygulama katmanı destekli Web/VoIP/IoT/
DB

THS: 9

1.4

THS 6

THS 9

1.5

THS 6-7

THS 9

THS: 6-7

İleri seviye veri sızıntısı önleme

Fidye yazılımları önleme

THS: 9

THS: 9

8,9 milyon TL

1803

70

15

> 50 milyon TL

10 milyon TL
8,9 milyon TL

1803

70

15

Test, sertifikasyon ve üretim altyapısı ile
> 50 milyon TL

10 milyon TL

8,9 milyon TL

1803

70

15

Test, sertifikasyon ve üretim altyapısı ile
> 50 milyon TL

10 milyon TL

8,9 milyon TL

1803

70

15

10 milyon TL

THS: 7

THS: 6

> 50 milyon TL

20 milyon TL

THS: 7

20 milyon TL

20 milyon TL

THS: 7

Test, sertifikasyon ve üretim altyapısı ile

1.6

THS 3-4

THS 7

THS: 3-4

Test, sertifikasyon ve üretim altyapısı ile

Güvenli haberleşme ile 5G ve ötesi için (SDN dahil) güvenlik
çözümleri

10 milyon TL

THS: 9

8,9 milyon TL

1803

70

15

Kurumsal ağlarda BT sistemleri
güvenlik yönetimi çözümleri

Teknolojik
Hedefler
(TH)

OT, IoT cihazlarının bulunduğu
ağlardaki trafiği yönetilebilen,
siber saldırıları önleyen
teknolojiler
Otonom hareketli sis. ve yönetim
ara birimlerine yönelik siber
saldırıları önleyici teknolojiler

Son kullanıcı cihazlarının
güvenliği için teknolojiler

Güvenilir işletim sistemi ve TEE
teknolojilerinde kullanılan yeni
mobil cihaz güvenlik çözümleri

Uygulama güvenliği teknolojileri

> 50 milyon TL

30 milyon TL

THS: 7

Ağ ortamındaki cihazların kimlik
tespiti ve yetkisiz erişim yönetimi

> 50 milyon TL

20 milyon TL

THS: 8

Ağ cihazlarında yetki yönetimi ve kimlik doğrulama

2.1

THS 5

THS 8

THS: 9

>1 milyon TL

0,9 milyon TL

201

13

3

>3 milyon TL

3.1

THS 5-6

THS 8-9

THS: 5-6

Ağ seviyesinde otomatik önlem ve güvenlik çözümleri
orkestrasyonu
THS: 7

THS: 9

10-15 milyon TL

8,9-13,4 milyon TL

1803-2693

70-102

15-22

30-45 milyon TL

3.2

THS 5

THS 7

THS: 5

Dağıtık güvenlik yönetimi

THS: 9

10-15 milyon TL

8,9-13,4 milyon TL

1803-2693

70-102

15-22

>1 milyon TL

0,9 milyon TL

201

13

3

yüksektir.

>1 milyon TL
<5 milyon TL

THS: 5

THS: 7

THS: 7

4.1

THS 7

THS 9

4.2

THS 2-3

THS 6-7

5.1

THS 2-3

THS 6-7

THS: 7

THS: 2-3
THS: 2-3

THS: 9

Uygulama katmanında ara haberleşme protokolleri güvenlik kontrol modülü

30-45 milyon TL
Gerçek ortamlı test altyapısı maliyeti ile

OT, IoT cihazlarının ağ yönetimi ve siber saldırıları önleme

<1 milyon TL

0,9 milyon TL

201

13

3

1-50 milyon TL

0,9-37,5 milyon TL

201-7523

13-274

3-60

5-50 milyon TL

2-3 milyon TL

1,8-2,7 milyon TL

379-557

20-26

4-6

12-18 milyon TL

THS: 9

2-3 milyon TL

1,8-2,7 milyon TL

379-557

20-26

4-6

6-9 milyon TL

THS: 9

1 milyon TL

0,9 milyon TL

201

13

3

3 milyon TL

2-3 milyon TL

1,8-2,7 milyon TL

379-557

20-26

4-6

12-18 milyon TL

THS: 9
THS: 7

THS: 9

Otonom hareketli sistemler için siber saldırı önleme
THS: 7

6.1

THS 2-3

THS 9

THS: 2-3

Son kullanıcı cihazları zararlı yazılım, oltalama, veri kaçağı önleme

6.2

THS 4-5

THS 9

THS: 4-5

EDR ve tarayıcı izolasyonu

6.3

THS 4

THS 4

THS: 4

Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin
tespit edilebilmesi ve önlenmesi

THS: 9
THS: 7

THS: 7

THS: 7

7.1

THS 2-3

THS 9

THS: 2-3

TEE destekleyen güvenilir işletim sistemi

7.2

THS 2-3

THS 9

THS: 2-3

TEE kullanılan mobil cihaz güvenlik çözümleri

8.1

THS 6-9

THS 9

THS: 6-9

Kod güvenlik analiz ve test teknolojileri THS: 9

THS: 7

THS: 7

THS: 9
THS: 9

2-3 milyon TL

1,8-2,7 milyon TL

379-557

20-26

4-6

12-18 milyon TL

>10 milyon TL

8,9 milyon TL

1803

70

15

>20 milyon TL

>10 milyon TL

8,9 milyon TL

1803

70

15

1-10 milyon TL

0,9-8,9 milyon TL

201-1803

13-70

3-15

1-10 milyon TL

0,9-8,9 milyon TL

201-1803

13-70

3-15

>40 milyon TL

35,6 milyon TL

7143

261

57

THS: 7

8.2

THS 6-9

THS 9

THS: 6-9

Uygulamaların zafiyet yönetimi

THS: 9

>20 milyon TL

THS: 7

THS 4

THS 8

THS: 4

9.2

THS 3

THS 9

THS: 3

Bulut altyapılarından faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik teknolojileri

10.1 THS 3

THS 6

THS: 3

Kuantum kriptografi teknolojileri

Bulut güvenliği teknolojileri

Kuantum kriptografi ve kuantum
sonrası kriptografi teknolojileri

Bulut ortamındaki verilerin güvenliği /mahremiyeti ile bulut
altyapılarına güvenli entegrasyonu

9.1

THS: 9

THS: 7

THS: 9
THS: 7

10.2 THS 7-8

THS 8

THS: 7-8

10.3 THS 6-7

THS 8-9

THS: 6-7

THS: 9

THS: 9

THS: 9
THS: 7

Kuantum sonrası kriptografi teknolojileri

Konsorsiyum > 10 milyon TL

Açık kaynak kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının tespiti

Konsorsiyum > 15 milyon TL

Dijital Adli Analiz teknolojileri

11.1 THS 6-9

THS 8-9

0,9-2,7 milyon TL

201-557

13-26

3-6

0,9-4,5 milyon TL

201-913

13-39

3-9

>10 milyon TL

8,9 milyon TL

1803

70

15

5 milyon TL

4,5 milyon TL

913

39

9

5 milyon TL

4,5 milyon TL

913

39

9

1-50 milyon TL

0,9-44,5 milyon TL

201-8923

13-324

3-71

1-3 milyon TL
1-5 milyon TL

THS: 7

Olay müdahale (DFIR) teknolojileri

THS: 6-9

THS: 9
THS: 7

5G ve ötesi haberleşme
teknolojileri, IoT protokolleri ve
baz istasyonları için yerli siber
güvenlik teknolojileri ve ürünleri

1.1
1.2

THS 2

THS 5-6

THS: 2

5G ve ötesi, IoT ve baz istasyonları için siber güvenlik (SDN/NFV tabanlı güvenlik ve SDN/NFV güvenliği)

Akıllı üretim sistemlerinde ağ
trafiğinin yönetimi, güvenli
haberleşme, siber saldırı önleme
teknolojileri

2.1

THS 4-5

THS 7-8

THS: 4-5

Akıllı üretim sis. ağ trafiği yönetimi ve anomali tespiti

THS 2

THS 3

THS: 2

5G ve ötesi için fiziksel katman güvenliği

THS: 9
THS: 7

THS: 9

THS: 7

THS: 9

Bulut altyapısı ile 100 milyon $

3-30 milyon TL
Bulut altyapısı ile 100 milyon $

3-30 milyon TL
240 milyon TL
Konsorsiyum > 10 milyon TL

1-3 milyon TL
Konsorsiyum > 15 milyon TL

1-5 milyon TL
Veri ambarı altyapısı ile >15 milyon TL

>10 milyon TL
Altyapı ile 100 milyon TL

30
Altyapı ile 100 milyon TL

25
3-150 milyon TL

THS: 7

2.2

THS 4-5

THS 7-8

THS: 4-5

Akıllı üretim sis. güvenli haberleşme, itibar sis.,
veri kaçağı önleme, siber saldırı önleme
Otomotiv ve Ulaşım için temel güvenlik ürünleri
Akıllı ve otonom araçlar siber saldırı önleme

1-50 milyon TL

0,9-44,5 milyon TL

201-8923

13-324

3-71

THS: 9

1 milyon TL

0,9 milyon TL

201

13

3

THS: 9

1 milyon TL

0,9 milyon TL

201

13

3

1 milyon TL

0,9 milyon TL

201

13

3

< 1 milyon TL

0,9 milyon TL

201

13

3

THS: 9

3-150 milyon TL

THS: 7

Otomotiv ve Ulaşım sektörlerinde
temel siber güvenlik ürünleri ve
çözümleri

3.1

THS 2-3

THS 6-7

THS: 2-3

3.2

THS 2-3

THS 6-7

THS: 2-3

THS: 7

THS: 7

Enerji sektörü ihtiyaçlarına
yönelik siber güvenlik çözümleri

Enerji sektörü için saldırı önleme, veri şifreleme,
veri kaçağı önleme
THS: 7

THS: 9

4.1

THS 3-4

THS 5-7

THS: 3-4

5.1

THS 6

THS 8-9

THS: 6

Kamu için güvenlik duvarı, saldırı tespit,
veri kaçağı önleme, vb.

5.2

THS 6

THS 9

THS: 6

Kamuda kullanılan milli işletim sis.
güvenliğini artırıcı çözümler

6.1

THS 3

THS 9

THS: 3

Kamu ve özel sektör verilerinin ve servisleri için bulut mimarilerinde güvenlik

Kamuda ihtiyaçlara yönelik siber
güvenlik çözümleri

THS: 8-9

Altyapı ile 100 milyon TL

5 milyon TL
Altyapı ile 100 milyon TL

5 milyon TL
Altyapı ile 100 milyon TL

3 milyon TL
< 2 milyon TL

THS: 7

< 1 milyon TL

0,9 milyon TL

201

13

3

< 2 milyon TL

THS: 9

1-5 milyon TL

0,9-4,5 milyon TL

201-913

13-39

3-9

5-25 milyon TL

THS: 9

1-5 milyon TL

0,9-4,5 milyon TL

201-913

13-39

3-9

5-25 milyon TL

THS: 9

1-5 milyon TL

0,9-4,5 milyon TL

201-913

13-39

3-9

5-25 milyon TL

THS: 9

1-5 milyon TL

0,9-4,5 milyon TL

201-913

13-39

3-9

2,7-4,5 milyon TL

557-913

26-39

6-9

2,7-4,5 milyon TL

557-913

26-39

6-9

4,5-8,9 milyon TL

913-1803

39-70

9-15

10-15 milyon TL

8,9-13,4 milyon TL

1803-2693

70-102

15-22

3-5 milyon TL

2,7-4,5 milyon TL

557-913

26-39

6-9

THS: 9

THS: 7

Öncelikli
Sektörel
Uygulamalar

Kamu ve özel sektör verileri için
güvenli bulut teknolojileri ve
ürünleri
Finansal hizmet sağlayıcılarının
ataklara karşı yüksek kapasiteli,
bulut tabanlı korunması ve
finansal ağın sürekliliği

THS: 7

6.1.1 THS 3-4

THS 9

THS: 3-4

Eğitim sektörü için çevrim içi eğitim sis. siber güvenlik ve kriptoloji teknolojileri
THS: 7

7.1

THS 2

THS 6-7

THS: 2

7.2

THS 2

THS 6-7

THS: 2

Finans ve Ticaret sektörleri için veri kaçağını engelleme/mahremiyeti koruma

8.1

THS 3

THS 6-7

THS: 3

Kamuda verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi teknolojileri

8.2

THS 6-7

THS 8-9

8.3

THS 7

THS 8-9

THS: 7

9.1

THS 6-7

THS 8

THS: 6-7

Finansal hizmet sağlayıcılarını ataklara karşı koruyacak bulut tabanlı sistem
THS: 7

THS: 7

Konsorsiyum > 20 milyon TL

THS: 9

3-5 milyon TL

THS: 7

Kamuda veri şifrelemesinde
güvenli kriptografi teknolojilerini
kullanan ürünler

E-ticaret ve sanal alışveriş için
dijital varlıkların kullanımına
yönelik kriptografik çözümler ve
bu sistemlere yönelik siber
güvenlik çözümleri

THS: 6-7

THS: 9

Biyometrik ve çok aşamalı kimlik doğrulama

Konsorsiyum > 20 milyon TL

THS: 9

Büyük veri dahil, veri koruma ve kriptoloji

Konsorsiyum > 50 milyon TL

3-5 milyon TL

THS: 8

5-10 milyon TL

THS 8-9

THS: 1-4

E-ticaret ve sanal alışverişte dijital varlıklar siber güvenlik çözümleri

10.1 THS 4-5

THS 7-8

THS: 4-5

Savunma sistemlerinde merkezi olmayan otonom siber güvenlik
THS: 9
çözümleri
THS: 7

10-15 milyon TL

8,9-13,4 milyon TL

1803-2693

70-102

15-22

10.2 THS 3-4

THS 6-8

THS: 3-4

İHA'lar için EPM teknolojileri ve ürünleri

10-15 milyon TL

8,9-13,4 milyon TL

1803-2693

70-102

15-22

10.3 THS 6

THS 9

10-15 milyon TL

8,9-13,4 milyon TL

1803-2693

70-102

15-22

THS: 9

THS: 9
THS: 7

THS: 6

3-5 milyon TL
Konsorsiyum > 50 milyon TL

5-10 milyon TL
Dijital varlık transferi izleme altyapısı gereklidir.

10-15 milyon TL

THS 1-4

THS: 7

Savunma, Havacılık ve Uzay
sektörleri ihtiyaçlarına yönelik
siber güvenlik teknolojileri ve
ürünleri

15-25 milyon TL
Konsorsiyum > 20 milyon TL

Bulut ve blokzincir altyapısı ile >100 milyon TL

E-ticaret ve sanal alışverişte dijital varlıklar için kriptografi
THS: 9
THS: 8

9.2

5-25 milyon TL
Konsorsiyum > 60 milyon TL

THS: 9
Savunma sektörü ürünleri ve
uygulamaları için siber güvenlik çözümleri
THS: 7

Altyapı ihtiyacı vardır ancak 9.1'e göre düşüktür.

18-30 milyon TL
Altyapı >100 milyon TL

30-45 milyon TL
Altyapı >100 milyon TL

30-45 milyon TL
Altyapı >100 milyon TL

20-30 milyon TL

*Proje başına bütçe, adam-ay, yüksek lisans + doktoralı personel hesaplaması yapılırken, 36 aylık muadil özel sektör projeleri baz alınmıştır. 36 aydan daha uzun süreli projeler için 36 aya indirgenerek hesaplama yapılmıştır.
** Altyapı ihtiyacı olan projeler için ayrıca belirtilmiş olup, toplam bütçede belirtilen en yüksek mertebeden miktar baz alınmalıdır.
Notlar:
-Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri ve destek sürecinde Teknolojik Hedefler ve Kritik Ürünler/Teknolojiler ayrı olarak ele alınacaktır. Ayrıca, Öncelikli Sektörel Uygulamaların yerlilik oranının artırılmasına katkıda bulunacaktır.
-Dünyada ve Türkiye'de THS'lerin ilerlemesi akademik olgunluğa (yayınlar, tezler, kitaplar, konferanslar vb.) ve uygulama olgunluğa (ürün, marka, patent, faydalı model vb.) bağlıdır.
-En alt katman olan Teknolojik hedeflerin THS 7'ye geleceği, diğer katmanların THS 9'a geleceği, bu sayede çalışmaların ürünlere yansıması ve ürünlerin performansını artırması planlanmıştır.
-Tüm THS'ler uzman görüşleri temel alınarak tahmini olarak hesaplanmış ve planlanmıştır.

Şekil 35.THS-Zaman-Bütçe-Personel Planlamaları
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası
Teknolojik Hedefler ve Öncelikli Sektörel Uygulamalar (THS-Zaman-Bütçe-Personel Grafikleri / Toplam)
Proje Başına*

Tüm Teknolojik Hedef ve Öncelikli Sektörel Uygulamalar

Katman

Teknolojik
Hedefler
(TH)

Öncelikli
Sektörel
Uygulamalar

TH/ÖSU No

İfadeler

TH / ÖSU Toplam Bütçe (Yıllık)

Personel Bütçesi

Personel
Sayısı

Yüksek Lisans
+ Doktora

Ek Bütçe
Test, sertifikasyon ve üretim altyapısı
> 50 milyon TL

TH 1

Temel ağ ve iletişim güvenliği ürünleri

60 milyon TL

53.4 milyon TL

422

90

TH 2

Ağ ortamındaki cihazların kimlik tespiti ve yetkisiz erişim
yönetimi

>1 milyon TL

0,9 milyon TL

13

3

TH 3

Kurumsal ağlarda BT sistemleri güvenlik yönetimi
çözümleri

20-30 milyon TL

17,8-26,8 milyon TL

140-204

30-44

TH 4

OT, IoT cihazlarının bulunduğu ağlardaki trafiği
yönetilebilen, siber saldırıları önleyen teknolojiler

>2 milyon TL

1.8 milyon TL

26

6

TH 5

Otonom hareketli sis. ve yönetim ara birimlerine yönelik
siber saldırıları önleyici teknolojiler

1-50 milyon TL

0,9-37,5 milyon TL

13-274

3-60

TH 6

Son kullanıcı cihazlarının güvenliği için teknolojiler

5-7 milyon TL

4,5-6,3milyon TL

53-65

11-15

TH 7

Güvenilir işletim sistemi ve TEE teknolojilerinde
kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümleri

4-6 milyon TL

3,6-5,4 milyon TL

40-52

8-12

TH 8

Uygulama güvenliği teknolojileri

>20 milyon TL

17,8 milyon TL

140

30

TH 9

Bulut güvenliği teknolojileri

2-20 milyon TL

1,8-17,8 milyon TL

26-140

6-30

Bulut altyapısı ile 100 milyon $

>42-48 milyon TL

37,4-42,8 milyon TL

287-326

63-72

Büyük bütçeli konsorsiyum ile > 25 milyon TL

>10 milyon TL

8,9 milyon TL

70

15

Veri ambarı altyapısı ile >15 milyon TL

Altyapı ile 100 milyon TL

Gerçek ortamlı test altyapısı maliyeti ile
yüksektir

TH 10

Kuantum kriptografi ve kuantum sonrası kriptografi
teknolojileri

TH 11

Dijital Adli Analiz teknolojileri

ÖSU 1

5G ve ötesi haberleşme teknolojileri, IoT protokolleri ve
baz istasyonları için yerli siber güvenlik teknolojileri ve
ürünleri

10 milyon TL

9 milyon TL

78

18

ÖSU 2

Akıllı üretim sistemlerinde ağ trafiğinin yönetimi, güvenli
haberleşme, siber saldırı önleme teknolojileri

2-100 milyon TL

1,8-89 milyon TL

26-648

6-142

ÖSU 3

Otomotiv ve Ulaşım sektörlerinde temel siber güvenlik
ürünleri ve çözümleri

2 milyon TL

1,8 milyon TL

26

6

Altyapı ile 100 milyon TL

ÖSU 4

Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik siber güvenlik
çözümleri

1 milyon TL

0,9 milyon TL

13

3

Altyapı ile 100 milyon TL

ÖSU 5

Kamuda ihtiyaçlara yönelik siber güvenlik çözümleri

< 2 milyon TL

1,8 milyon TL

26

6

2-10 milyon TL

1,8-9 milyon TL

26-78

6-18

2-10 milyon TL

1,8-9 milyon TL

26-78

6-18

11-20 milyon TL

9,9-17,9 milyon TL

91-148

21-33

Büyük bütçeli konsorsiyum ile > 90 milyon TL

13-20 milyon TL

11,6-17,9 milyon TL

96-141

21-31

Bulut ve blokzincir altyapısı ile >100 milyon TL
Dijital varlık transferi izleme altyapısı gereklidir.

30-45 milyon TL

26,7-40,2 milyon TL

210-306

45-66

Altyapı >100 milyon TL

ÖSU 6
ÖSU 7
ÖSU 8
ÖSU 9
ÖSU 10

Kamu ve özel sektör verileri için güvenli bulut
teknolojileri ve ürünleri
Finansal hizmet sağlayıcılarının ataklara karşı yüksek
kapasiteli, bulut tabanlı korunması ve finansal ağın
sürekliliği
Kamuda veri şifrelemesinde güvenli kriptografi
teknolojilerini kullanan ürünler
E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıkların
kullanımına yönelik kriptografik çözümler ve bu
sistemlere yönelik siber güvenlik çözümleri
Savunma, Havacılık ve Uzay sektörleri ihtiyaçlarına
yönelik siber güvenlik teknolojileri ve ürünleri

*Proje başına bütçe, adam-ay, yüksek lisans + doktoralı personel hesaplaması yapılırken, 36 aylık muadil özel sektör projeleri baz alınmıştır. 36 aydan daha uzun süreli projeler için 36 aya
indirgenerek hesaplama yapılmıştır. Çizelgede belirtilen yıllık toplam bütçeler her bir TH/ÖSU altındaki her bir kritik ürün/teknoloji/uygulama için belirtilen yıllık proje bütçelerinin toplamıdır.
** Altyapı ihtiyacı olan projeler için ayrıca belirtilmiş olup, toplam bütçede belirtilen en yüksek mertebeden miktar baz alınmalıdır.
Notlar:
-Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri ve destek sürecinde Teknolojik Hedefler ve Kritik Ürünler/Teknolojiler ayrı olarak ele alınacaktır. Ayrıca, Öncelikli Sektörel Uygulamaların yerlilik oranının artırılmasına katkıda
bulunacaktır.
-Dünyada ve Türkiye'de THS'lerin ilerlemesi akademik olgunluğa (yayınlar, tezler, kitaplar, konferanslar vb.) ve uygulama olgunluğa (ürün, marka, patent, faydalı model vb.) bağlıdır.
-En alt katman olan Teknolojik hedeflerin THS 7'ye geleceği, diğer katmanların THS 9'a geleceği, bu sayede çalışmaların ürünlere yansıması ve ürünlerin performansını artırması planlanmıştır.
-Tüm THS'ler uzman görüşleri temel alınarak tahmini olarak hesaplanmış ve planlanmıştır.

Şekil 36.THS-Zaman-Bütçe-Personel Planlamaları / Her Bir TH/ÖSU Başına Toplam
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Sektörel Uygulamaların Yerlileşmesine Katkısı Olan Kritik Ürün ve Teknolojiler ile Kritik Uygulamalar

İlişkili Olduğu Uygulamalar ve Teknolojik Hedefler

ÖSU No

Öncelikli Sektörel Uygulamalar (ÖSU)

1

Telekomünikasyon ve Haberleşme Sektörleri ile Dijital Altyapılar:
5G ve ötesi haberleşme teknolojileri, IoT protokolleri ve baz istasyonları
için yerli siber güvenlik teknolojileri ve ürünleri

1.1

1.2

1.6

2

Akıllı Üretim Sistemleri (İmâlat Sektörü ve Tedarik Zinciri ile Lojistik
dahil):
Akıllı üretim sistemlerinde ağ trafiğinin yönetimi, güvenli haberleşme,
siber saldırı önleme teknolojileri

2.1

2.2

1.3

3

Otomotiv ve Ulaşım Sektörleri:
Otomotiv ve Ulaşım sektörlerinde temel siber güvenlik ürünleri ve
çözümleri

3.1

3.2

5.1

4

Enerji Sektörü:
Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik siber güvenlik çözümleri

4.1

1.1

1.2

3.1

3.2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

5

Kamu:
Kamu ihtiyaçlarına yönelik siber güvenlik çözümleri

5.1

5.2

6.1

8.1

8.2

8.3

1.6

2.1

3.1

3.2

6.1

6

Kamu (Ayrıca Eğitim Sektörü) ve Özel Sektör:
Kamu ve özel sektör verileri için güvenli bulut teknolojileri ve ürünleri

6.1

6.1.1

6.3

9.1

9.2

10.1

10.2

7

Finans ve Ticaret Sektörleri:
Finansal hizmet sağlayıcılarının ataklara karşı yüksek kapasiteli, bulut
tabanlı korunması ve finansal ağın sürekliliği

7.1

7.2

9.1

9.2

1.4

1.6

8

Kamu (Kritik Kamu Hizmetleri, E-Devlet Uygulamaları ve Sağlık
Sektörü): Kamuda veri şifrelemesinde güvenli kriptografi teknolojilerini
kullanan ürünler

8.1

8.2

8.3

5.1

5.2

9

Finans ve Ticaret Sektörleri:
E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıkların kullanımına yönelik
kriptografik çözümler ve bu sistemlere yönelik siber güvenlik çözümleri

9.1

9.2

1.3

7.2

Savunma, Havacılık ve Uzay Sektörleri:
Savunma, Havacılık ve Uzay sektörleri ihtiyaçlarına yönelik siber
güvenlik teknolojileri ve ürünleri

10.1

10.2

10.3

1.1

1.1

Ağ anahtarı, kablolu / kablosuz
yönlendirici

1.2 Derin paket inceleme altyapısı

1.3

Uygulama katmanı destekli
Web/VoIP/IoT/ DB

1.4 İleri seviye veri sızıntısı önleme

1.5

Fidye yazılımları önleme

1.6

Güvenli haberleşme ile 5G ve ötesi
için (SDN dahil) güvenlik çözümleri

2.1

Ağ cihazlarında yetki yönetimi
ve kimlik doğrulama

3.1

Ağ seviyesinde otomatik önlem ve
güvenlik çözümleri orkestrasyonu

3.2

Dağıtık güvenlik yönetimi

4.1

OT, IoT cihazlarının ağ yönetimi ve
siber saldırıları önleme

10.3

4.2

Uygulama katmanında ara
haberleşme protokolleri
güvenlik kontrol modülü

5.1

Otonom hareketli sistemler için siber
saldırı önleme

3.1

3.2

6.1

Son kullanıcı cihazları zararlı
yazılım, oltalama, veri kaçağı
önleme

6.2 EDR ve tarayıcı izolasyonu

10.1

10.2

10.3

6.3

Gerçek dışı çoklu ortam
içeriklerin tespit edilebilmesi ve
önlenmesi

7.1

TEE destekleyen güvenilir işletim
sistemi

10.1

10.2

10.3

7.2

TEE kullanılan mobil cihaz
güvenlik çözümleri

8.1

Kod güvenlik analiz ve test
teknolojileri

1.2

8.2

8.3

8.2

Uygulamaların zafiyet yönetimi

Bulut ortamındaki verilerin güvenliği
9.1 /mahremiyeti ile bulut altyapılarına
güvenli entegrasyonu

9.2

Bulut altyapılarından
faydalanmak için bulut tabanlı
siber güvenlik teknolojileri

10.1 Kuantum kriptografi teknolojileri

10.2

Kuantum sonrası kriptografi
teknolojileri

10.3

11.1

Olay müdahale (DFIR)
teknolojileri

4.2

4.1

5.1

5.2

6.1

6.1.1

7.1

7.2

8.1

6.1

8.1

8.2

10.1

Savunma sektörü ürünleri ve
uygulamaları için siber güvenlik
çözümleri

3.2

5.1

11.1

İHA'lar için EPM teknolojileri
ve ürünleri

3.1

3.2

8.2

Savunma sistemlerinde merkezi
olmayan otonom siber güv.
çözümleri

2.2

3.1

8.1

E-ticaret ve sanal alışverişte dijital
varlıklar siber güv. çözümleri

Eğitim sektörü için çevrim içi
eğitim sis. siber güv. ve kriptoloji

2.1

2.1

7.2

E-ticaret ve sanal alışverişte dijital
varlıklar için kriptografi

Kamu ve özel sektör verileri ve
servisleri için bulut mimarilerinde
güvenlik

1.2

1.6

7.1

Büyük veri dahil, veri koruma ve
kriptoloji

Kamuda kullanılan milli işletim sis.
güvenliğini artırıcı çözümler

1.1

1.5

6.3

Biyometrik ve çok aşamalı kimlik
doğrulama

Kamu için güvenlik duvarı, saldırı
tespit, veri kaçağı önleme, vb.

ÖSU No

6.2

Finansal hizmet sağlayıcılarını
ataklara karşı koruyacak bulut
tabanlı sistem
Finans ve Ticaret sektörleri için
veri kaçağını engelleme
Kamuda verilerin şifrelenmesinde
kuantum ataklara karşı güvenli
kriptografi

Öncelikli Sektörel Uygulamalar
(Kritik Uygulamalar)

Enerji sektörü için saldırı önleme,
veri şifreleme, veri kaçağı önleme

1.4

Akıllı ve otonom araçlar siber
saldırı önleme

1.3

Otomotiv ve Ulaşım için temel
güvenlik ürünleri

1.2

Akıllı üretim sis. güvenli
haberleşme, itibar sis., veri
kaçağı, siber saldırı önleme

1.1

Akıllı üretim sis. ağ trafiği yönetimi
ve anomali tespiti

4.1

5G ve ötesi, IoT ve baz
istasyonları için siber güvenlik
(SDN/NFV)

1.6

5G ve ötesi için fiziksel katman
güvenliği

10

1.4

Teknolojik Hedefler
(Kritik Ürün ve Teknolojiler)

TH No

8.2

8.3

9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.2

10.3

Açık kaynak kriptografik yazılımların
güvenlik açıklarının tespiti

Şekil 37.U ygulamalarda Yerlileşme ye Katkı Sağla yacak Kritik Ürün ve Teknolojiler ile Kritik U ygulamalar
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Sektörel Uygulamalara Ait Detaylı Çizelgeler

Öncelikli Sektörel Uygulama - 1
Sektör: Telekomünikasyon ve Haberleşme Sektörleri ile Dijital Altyapılar
Uygulama Adı: 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri, IoT protokolleri ve baz istasyonları
Proje Başına Öngörülen Bütçe (1.1): 5 milyon TL (Altyapı ile 100 milyon TL)
Proje Başına Öngörülen Bütçe (1.2): 5 milyon TL (Altyapı ile 100 milyon TL)
Katman
Öncelikli Sektörel Uygulama

Yerlileşmeye Katkıda
Bulunacak Kritik Siber
Güvenlik Uygulamaları ve
Teknolojileri

No

Türkiye THS Dünya THS

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

THS 2

THS 3-6

THS: 2

5G ve ötesi haberleşme teknolojileri, IoT sistemleri ve baz istasyonları
için yerli siber güvenlik teknolojileri ve ürünleri

THS: 7-9

1.1

THS 2

THS 3

THS: 2

5G ve ötesi için fiziksel katman güvenliği

THS: 7-9

1.2

THS 2

THS 5-6

THS: 2

5G ve ötesi, IoT ve baz istasyonları için siber güvenlik
(SDN/NFV tabanlı güvenlik ve SDN/NFV güvenliği)

1.6

THS 3-4

THS 7

THS: 3-4

Güvenli haberleşme ile 5G ve ötesi
için (SDN dahil) güvenlik çözümleri

THS: 7-9

THS: 7-9

Kritik Hususlar:
• Altyapıyla bütünleşik geliştirilecek sistemler açısından bütçe daha da yüksek olacaktır (kamu iş birliği de daha önemli olmaktadır). Belirtilen en yüksek meblağ geçerli olacaktır
(100 milyon TL)
• Test altyapısı ve ortak kullanım alanlarının da kurulması önem arz etmektedir.
• Mobil ya da sabit ayrımı yapılabilir.
• Harici güvenlik sistemlerinin entegre edilebiceği projeler de düşünülebilir. Örn: Araca yönelik güvenlik duvarı.

Notlar:
-Dünyada ve Türkiye'de THS'lerin ilerlemesi akademik olgunluğa (yayınlar, tezler, kitaplar, konferanslar vb.) ve uygulama olgunluğa (ürün, marka, patent, faydalı model vb.)
bağlıdır.
-En alt katman olan Teknolojik hedeflerin THS 7'ye geleceği, diğer katmanların THS 9'a geleceği, bu sayede çalışmaların ürünlere yansıması ve ürünlerin performansını
artırması planlanmıştır.
-Tüm THS'ler uzman görüşleri temel alınarak tahmini olarak hesaplanmış ve planlanmıştır.

Şekil 38. Öncelikli Sektörel U ygulama 1
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Sektörel Uygulama - 2
Sektör: Akıllı Üretim Sistemleri (İmâlat Sektörü ve Tedarik Zinciri ile Lojistik dahil)
Uygulama Adı: Akıllı üretim sistemleri
Proje Başına Öngörülen Bütçe (2.1): 1-50 milyon TL
Proje Başına Öngörülen Bütçe (2.2): 1-50 milyon TL
Katman
Öncelikli Sektörel Uygulama

Yerlileşmeye Katkıda
Bulunacak Kritik Siber
Güvenlik Uygulamaları ve
Teknolojileri

No Türkiye THS Dünya THS
2

2022

2023

2024

Akıllı üretim sistemlerinde ağ trafiğinin
yönetimi, güvenli haberleşme,
siber saldırı önleme teknolojileri

THS: 7-9

Akıllı üretim sis. ağ trafiği yönetimi
ve anomali tespiti

THS: 7-9

Akıllı üretim sis. güvenli haberleşme,
itibar sis., veri kaçağı önleme,
siber saldırı önleme

THS: 7-9

THS 4-5

THS 7-8

THS: 4-5

2.1 THS 4-5

THS 7-8

THS: 4-5

2.2 THS 4-5

THS 7-8

THS: 4-5

1.3 THS 6

THS 9

THS: 6

Uygulama katmanı
destekli Web/VoIP
/IoT/ DB

THS: 9

1.4 THS 6

THS 9

THS: 6

İleri seviye veri
sızıntısı önleme

THS: 9

1.6 THS 3-4

THS 7

THS: 3-4

4.1 THS 7

THS 9

THS: 7

4.2 THS 2-3

THS 6-7

THS: 2-3

2025

Güvenli haberleşme ile 5G ve ötesi için
(SDN dahil) güvenlik çözümleri
THS: 9

2026

2027

THS:

OT, IoT cihazlarının ağ yönetimi ve
siber saldırıları önleme

Uygulama katmanında ara haberleşme protokolleri
güvenlik kontrol modülü

THS: 7-9

Kritik Hususlar:
• Mobil ya da sabit ayrımı yapılabilir.
• Harici güvenlik sistemlerinin entegre edilebiceği projeler de düşünülebilir. Örn: Araca yönelik güvenlik duvarı.

Notlar:
-Dünyada ve Türkiye'de THS'lerin ilerlemesi akademik olgunluğa (yayınlar, tezler, kitaplar, konferanslar vb.) ve uygulama olgunluğa (ürün, marka, patent, faydalı model vb.)
bağlıdır.
-En alt katman olan Teknolojik hedeflerin THS 7'ye geleceği, diğer katmanların THS 9'a geleceği, bu sayede çalışmaların ürünlere yansıması ve ürünlerin performansını artırması
planlanmıştır.
-Tüm THS'ler uzman görüşleri temel alınarak tahmini olarak hesaplanmış ve planlanmıştır.

Şekil 39. Öncelikli Sektörel U ygulama 2
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Sektörel Uygulama - 3
Sektör: Otomotiv ve Ulaşım Sektörleri
Uygulama Adı: Otomotiv ve Ulaşım sektörlerinde temel siber güvenlik ürünleri ve çözümleri
Proje Başına Öngörülen Bütçe (3.1): 1 milyon TL (Altyapı ile 100 milyon TL)
Proje Başına Öngörülen Bütçe (3.2): 1 milyon TL (Altyapı ile 100 milyon TL)
Katman
Öncelikli Sektörel Uygulama

Yerlileşmeye Katkıda
Bulunacak Kritik Siber
Güvenlik Uygulamaları ve
Teknolojileri

No Türkiye THS Dünya THS

2022

2023

2024

2025

2026

2027

THS 2-3

THS 6-7

THS: 2-3

Otomotiv ve Ulaşım sektörlerinde temel siber güvenlik ürünleri ve
çözümleri

THS: 7-9

3.1 THS 2-3

THS 6-7

THS: 2-3

Otomotiv ve Ulaşım için temel güvenlik ürünleri

THS: 7-9

3.2 THS 2-3

THS 6-7

THS: 2-3

Akıllı ve otonom araçlar siber saldırı önleme

THS: 7-9

5.1 THS 2-3

THS 6-7

THS: 2-3

Otonom hareketli sistemler için siber saldırı önleme

THS: 7-9

3

Kritik Hususlar:
• Altyapıyla bütünleşik geliştirilecek sistemler açısından bütçe daha da yüksek olacaktır (kamu iş birliği de daha önemli olmaktadır).
• Mobil ya da sabit ayrımı yapılabilir.
• Harici güvenlik sistemlerinin entegre edilebiceği projeler de düşünülebilir. Örn: Araca yönelik güvenlik duvarı.

Notlar:
-Dünyada ve Türkiye'de THS'lerin ilerlemesi akademik olgunluğa (yayınlar, tezler, kitaplar, konferanslar vb.) ve uygulama olgunluğa (ürün, marka, patent, faydalı model vb.) bağlıdır.
-En alt katman olan Teknolojik hedeflerin THS 7'ye geleceği, diğer katmanların THS 9'a geleceği, bu sayede çalışmaların ürünlere yansıması ve ürünlerin performansını artırması
planlanmıştır.
-Tüm THS'ler uzman görüşleri temel alınarak tahmini olarak hesaplanmış ve planlanmıştır.

Şekil 40. Öncelikli Sektörel U ygulama 3
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Sektörel Uygulama - 4
Sektör: Enerji
Uygulama Adı: Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik siber güvenlik çözümleri
Proje Başına Öngörülen Bütçe (4.1): 1 milyon TL (Altyapı ile 100 milyon TL)
Katman
Öncelikli Sektörel Uygulama

Yerlileşmeye Katkıda
Bulunacak Kritik Siber
Güvenlik Uygulamaları ve
Teknolojileri

No Türkiye THS Dünya THS

2022

2023

2024

2025

2026

2027

THS 3-4

THS 5-7

THS: 3-4

Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik
siber güvenlik çözümleri

THS: 7-9

4.1 THS 3-4

THS 5-7

THS: 3-4

Enerji sektörü için saldırı önleme,
veri şifreleme, veri kaçağı önleme

THS: 7-9

1.1 THS 2

THS 3

THS: 2

5G ve ötesi için fiziksel katman güvenliği

1.2 THS 2

THS 5-6

THS: 2

5G ve ötesi, IoT ve baz istasyonları için siber güvenlik
(SDN/NFV tabanlı güvenlik ve SDN/NFV güvenliği)

THS: 7-9

3.1 THS 2-3

THS 6-7

THS: 2-3

Otomotiv ve Ulaşım için temel güvenlik ürünleri

THS: 7-9

3.2 THS 2-3

THS 6-7

THS: 2-3

Akıllı ve otonom araçlar siber saldırı önleme

THS: 7-9

1.1 THS 6

THS 9

THS: 6

1.2 THS 7

THS 9

THS: 7

1.3 THS 6

THS 9

THS: 6

Uygulama katmanı
destekli Web/VoIP
/IoT/ DB

THS: 9

1.4 THS 6

THS 9

THS: 6

İleri seviye veri
sızıntısı önleme

THS: 9

1.5 THS 6-7

THS 9

THS: 6-7

Fidye yazılımları
önleme

THS: 9

1.6 THS 3-4

THS 7

THS: 3-4

Güvenli haberleşme ile 5G ve ötesi
için (SDN dahil) güvenlik çözümleri

4

Ağ anahtarı, kablolu /
kablosuz yönlendirici
THS: 9

THS: 7-9

THS: 9

Derin paket inceleme altyapısı

THS: 7-9

Kritik Hususlar:
• Altyapıyla bütünleşik geliştirilecek sistemler açısından bütçe daha da yüksek olacaktır (kamu iş birliği de daha önemli olmaktadır).
• Test altyapısı ve ortak kullanım alanlarının da kurulması önem arz etmektedir.
• Mobil ya da sabit ayrımı yapılabilir.
• Harici güvenlik sistemlerinin entegre edilebiceği projeler de düşünülebilir.

Notlar:
-Dünyada ve Türkiye'de THS'lerin ilerlemesi akademik olgunluğa (yayınlar, tezler, kitaplar, konferanslar vb.) ve uygulama olgunluğa (ürün, marka, patent, faydalı model vb.)
bağlıdır.
-En alt katman olan Teknolojik hedeflerin THS 7'ye geleceği, diğer katmanların THS 9'a geleceği, bu sayede çalışmaların ürünlere yansıması ve ürünlerin performansını artırması
planlanmıştır.
-Tüm THS'ler uzman görüşleri temel alınarak tahmini olarak hesaplanmış ve planlanmıştır.
Şekil 41. Öncelikli Sektörel U ygulama 4
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Sektörel Uygulama - 5
Sektör: Kamu
Uygulama Adı: Kamu ihtiyaçlarına yönelik siber güvenlik çözümleri
Proje Başına Öngörülen Bütçe (5.1): < 1 milyon TL
Proje Başına Öngörülen Bütçe (5.2): < 1 milyon TL
Katman
Öncelikli Sektörel Uygulama

Yerlileşmeye Katkıda
Bulunacak Kritik Siber
Güvenlik Uygulamaları ve
Teknolojileri

No

Türkiye THS Dünya THS

2022

2023

2024

2025

5

THS 6

THS 8-9

THS: 6

Kamu ihtiyaçlarına yönelik
siber güvenlik çözümleri THS: 8-9

5.1

THS 6

THS 8-9

THS: 6

Kamu için güvenlik
duvarı, saldırı tespit,
veri kaçağı önleme, vb.

THS: 8-9

5.2

THS 6

THS 9

THS: 6

Kamuda kullanılan milli
işletim sis. güvenliğini
artırıcı çözümler

THS: 9

6.1

THS 3

THS 9

THS: 3

Kamu ve özel sektör verilerinin ve servisleri
için bulut mimarilerinde güvenlik

8.1

THS 3

THS 6-7

THS: 3

Kamuda verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı
güvenli kriptografi teknolojileri

8.2

THS 6-7

THS 8-9

THS: 6-7

THS: 8-9

Biyometrik ve çok aşamalı
kimlik doğrulama

8.3

THS 7

THS 8-9

THS: 7

THS: 8-9

Büyük veri dahil, veri
koruma ve kriptoloji

1.4

THS 6

THS 9

THS: 6

İleri seviye veri
sızıntısı önleme

1.6

THS 3-4

THS 7

THS: 3-4

Güvenli haberleşme ile 5G ve ötesi
için (SDN dahil) güvenlik çözümleri

THS: 7-9

2.1

THS 5

THS 8

THS: 5

Ağ cihazlarında yetki yönetimi
ve kimlik doğrulama

THS: 8-9

3.1

THS 5-6

THS 8-9

Ağ seviyesinde otomatik önlem ve
güvenlik çözümleri orkestrasyonu

THS: 8-9

3.2

THS 5

THS 7

THS: 5

Dağıtık güvenlik yönetimi

THS: 7-9

6.1

THS 2-3

THS 9

THS: 2-3

6.2

THS 4-5

THS 9

THS: 4-5

6.3

THS 4

THS 4

THS: 4

7.1

THS 2-3

THS 9

7.2

THS 2-3

THS 9

8.1

THS 6-9

THS 9

8.2

THS 6-9

THS 9

11.1

THS 6-9

THS 8-9

THS: 5-6

THS: 2-3

THS: 2-3

THS: 6-9

2026

2027

THS: 9

THS: 7-9

THS: 9

Son kullanıcı cihazları zararlı yazılım, oltalama, veri kaçağı önleme
EDR ve tarayıcı izolasyonu
Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin
tespit edilebilmesi ve önlenmesi

THS: 9

THS: 9

THS: 9

TEE destekleyen güvenilir işletim sistemi

THS: 9

TEE kullanılan mobil cihaz güvenlik çözümleri

THS: 9

Kod güvenlik analiz ve
test teknolojileri

THS: 6-9

THS: 9

THS: 9

Uygulamaların zafiyet yönetimi

THS: 6-9

Olay müdahale (DFIR)
teknolojileri

THS: 8-9

Kritik Hususlar:
• Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda bütçenin belirlenmesi gerekmektedir.
• Geliştirilecek teknolojiler düşük bütçeli olacaktır.

Notlar:
-Dünyada ve Türkiye'de THS'lerin ilerlemesi akademik olgunluğa (yayınlar, tezler, kitaplar, konferanslar vb.) ve uygulama olgunluğa (ürün, marka, patent, faydalı model vb.)
bağlıdır.
-En alt katman olan Teknolojik hedeflerin THS 7'ye geleceği, diğer katmanların THS 9'a geleceği, bu sayede çalışmaların ürünlere yansıması ve ürünlerin performansını artırması
planlanmıştır.
-Tüm THS'ler uzman görüşleri temel alınarak tahmini olarak hesaplanmış ve planlanmıştır.

Şekil 42. Öncelikli Sektörel U ygulama 5
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Sektörel Uygulama - 6
Sektör: Kamu (Ayrıca Eğitim Sektörü) ve Özel Sektör
Uygulama Adı: Kamu ve özel sektör verileri için güvenli bulut teknolojileri ve ürünleri
Proje Başına Öngörülen Bütçe (6.1): 1-5 milyon TL
Proje Başına Öngörülen Bütçe (6.1.1): 1-5 milyon TL
Katman
Öncelikli Sektörel Uygulama

Yerlileşmeye Katkıda
Bulunacak Kritik Siber
Güvenlik Uygulamaları ve
Teknolojileri

No Türkiye THS Dünya THS

2022

2023

2024

2025

2026

2027

THS 3

THS 9

THS: 3

Kamu ve özel sektör verileri için güvenli bulut teknolojileri ve ürünleri

6.1 THS 3

THS 9

THS: 3

THS: 9
Kamu ve özel sektör verilerinin ve servisleri için bulut mimarilerinde güvenlik

6.1.1 THS 3-4

THS 9

THS: 3-4

Eğitim sektörü için çevrim içi eğitim sis. siber güvenlik ve kriptoloji
teknolojileri

6.3 THS 4

THS 4

THS: 4

Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin tespit
edilebilmesi ve önlenmesi

9.1 THS 4

THS 8

THS: 4

Bulut ortamındaki verilerin güvenliği
/mahremiyeti ile bulut altyapılarına
güvenli entegrasyonu

9.2 THS 3

THS 9

THS: 3

Bulut altyapılarından faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik
teknolojileri

10.1 THS 3

THS 6

THS: 3

Kuantum kriptografi teknolojileri

10.2 THS 7-8

THS 8

THS: 7-8

THS: 8-9

Kuantum sonrası kriptografi
teknolojileri

10.3 THS 6-7

THS 8-9

THS: 6-7

THS: 8-9

Açık kaynak kriptografik yazılımların
güvenlik açıklarının tespiti

6

THS: 9

THS: 9

THS: 9

THS: 8-9

THS: 9

THS: 6-9

Kritik Hususlar:
6.1; 6.1.1:
• 1-5 milyon TL bütçeli projeler halinde yıllık yaklaşık 15 milyon TL bütçeden bahsedilebilir.

Notlar:
-Dünyada ve Türkiye'de THS'lerin ilerlemesi akademik olgunluğa (yayınlar, tezler, kitaplar, konferanslar vb.) ve uygulama olgunluğa (ürün, marka, patent, faydalı model vb.)
bağlıdır.
-En alt katman olan Teknolojik hedeflerin THS 7'ye geleceği, diğer katmanların THS 9'a geleceği, bu sayede çalışmaların ürünlere yansıması ve ürünlerin performansını artırması
planlanmıştır.
-Tüm THS'ler uzman görüşleri temel alınarak tahmini olarak hesaplanmış ve planlanmıştır.
Şekil 43. Öncelikli Sektörel U ygulama 6

115

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Sektörel Uygulama - 7
Sektör: Finans ve Ticaret Sektörleri
Uygulama Adı: Finansal hizmet sağlayıcılarının ataklara karşı yüksek kapasiteli, bulut tabanlı korunması ve finansal ağın
sürekliliği
Proje Başına Öngörülen Bütçe (7.1): 1-5 milyon TL
Proje Başına Öngörülen Bütçe (7.2): 1-5 milyon TL
Katman
Öncelikli Sektörel Uygulama

Yerlileşmeye Katkıda
Bulunacak Kritik Siber
Güvenlik Uygulamaları ve
Teknolojileri

No Türkiye THS Dünya THS

2022

2023

2024

2025

2026

2027

THS 2

THS 6-7

THS: 2

Finansal hizmet sağlayıcılarının ataklara karşı yüksek kapasiteli, bulut tabanlı
korunması ve finansal ağın sürekliliği

THS: 7-9

7.1 THS 2

THS 6-7

THS: 2

Finansal hizmet sağlayıcılarını ataklara karşı koruyacak bulut tabanlı sistem

THS: 7-9

7.2 THS 2

THS 6-7

THS: 2

Finans ve Ticaret sektörleri için veri kaçağını engelleme/mahremiyeti koruma

9.1 THS 6-7

THS 8

THS: 6-7

9.2 THS 1-4

THS 8-9

THS: 1-4

1.4 THS 6

THS 9

THS: 6

1.6 THS 3-4

THS 7

THS: 3-4

3.1 THS 5-6

THS 8-9

3.2 THS 5

THS 7

7

THS: 5-6

THS: 5

THS: 8-9

THS: 7-9

E-ticaret ve sanal alışverişte dijital
varlıklar için kriptografi

E-ticaret ve sanal alışverişte dijital varlıklar siber güvenlik çözümleri
İleri seviye veri
sızıntısı önleme

THS: 7-9

THS: 9

Güvenli haberleşme ile 5G ve ötesi
için (SDN dahil) güvenlik çözümleri

THS: 7-9

Ağ seviyesinde otomatik önlem ve
güvenlik çözümleri orkestrasyonu

THS: 8-9

Dağıtık güvenlik yönetimi

THS: 7-9

Kritik Hususlar:
7.1; 7.2:
• 1-5 milyon TL bütçeli projeler halinde yıllık yaklaşık 15 milyon TL bütçeden bahsedilebilir.

Notlar:
-Dünyada ve Türkiye'de THS'lerin ilerlemesi akademik olgunluğa (yayınlar, tezler, kitaplar, konferanslar vb.) ve uygulama olgunluğa (ürün, marka, patent, faydalı model vb.) bağlıdır.
-En alt katman olan Teknolojik hedeflerin THS 7'ye geleceği, diğer katmanların THS 9'a geleceği, bu sayede çalışmaların ürünlere yansıması ve ürünlerin performansını artırması
planlanmıştır.
-Tüm THS'ler uzman görüşleri temel alınarak tahmini olarak hesaplanmış ve planlanmıştır.
Şekil 44. Öncelikli Sektörel U ygulama 7
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Sektörel Uygulama - 8
Sektör: Kamu (Kritik Kamu Hizmetleri, E-Devlet Uygulamaları ve Sağlık Sektörü)
Uygulama Adı: Kamuda veri şifrelemesinde güvenli kriptografi teknolojilerini kullanan ürünler
Proje Başına Öngörülen Bütçe (8.1): 3-5 milyon TL (Konsorsiyum > 20 milyon TL)
Proje Başına Öngörülen Bütçe (8.2): 3-5 milyon TL (Konsorsiyum > 20 milyon TL)
Proje Başına Öngörülen Bütçe (8.3): 5-10 milyon TL (Konsorsiyum > 50 milyon TL)
Katman
Öncelikli Sektörel Uygulama

Yerlileşmeye Katkıda
Bulunacak Kritik Siber
Güvenlik Uygulamaları ve
Teknolojileri

2022

No Türkiye THS Dünya THS

2023

2024

2025

2026

2027

THS 3

THS 8-9

THS: 3

Kamuda veri şifrelemesinde güvenli kriptografi teknolojilerini kullanan ürünler

THS: 8-9

8.1 THS 3

THS 6-7

THS: 3

Kamuda verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı
güvenli kriptografi teknolojileri

THS: 7-9

8.2 THS 6-7

THS 8-9

THS: 6-7

THS: 8-9

Biyometrik ve çok aşamalı kimlik
doğrulama

8.3 THS 7

THS 8-9

THS: 7

THS: 8-9

Büyük veri dahil, veri koruma ve
kriptoloji

5.1 THS 6

THS 8-9

5.2 THS 6

THS 9

10.1 THS 3

THS 6

THS: 3

10.2 THS 7-8

THS 8

THS: 7-8

THS: 8-9

Kuantum sonrası kriptografi
teknolojileri

10.3 THS 6-7

THS 8-9

THS: 6-7

THS: 8-9

Açık kaynak kriptografik yazılımların
güvenlik açıklarının tespiti

8

THS: 6

THS: 6

Kamu için güvenlik duvarı,
saldırı tespit, veri kaçağı
önleme, vb.

THS: 8-9

Kamuda kullanılan milli
THS: 9
işletim sis. güvenliğini artırıcı
çözümler

Kuantum kriptografi teknolojileri

THS: 7-9

Kritik Hususlar:
8.1; 8.2:
• Her proje için 3-5 milyon TL aralığında; Toplam konsorsiyum için > 20 milyon TL
8.3:
• Toplam konsorsiyum için > 50 milyon TL
• Sağlık Bakanlığı’nın içinde olduğu büyük veri ve bulut bilişim ve blokzincir çalışmaları ve farklı teknolojilerin entegrasyonu aşamaları ve altyapı geliştirilmesi boyutları dolayısıyla daha
büyük bütçeli olacağı değerlendirilmektedir.

Notlar:
-Dünyada ve Türkiye'de THS'lerin ilerlemesi akademik olgunluğa (yayınlar, tezler, kitaplar, konferanslar vb.) ve uygulama olgunluğa (ürün, marka, patent, faydalı model vb.) bağlıdır.
-En alt katman olan Teknolojik hedeflerin THS 7'ye geleceği, diğer katmanların THS 9'a geleceği, bu sayede çalışmaların ürünlere yansıması ve ürünlerin performansını artırması
planlanmıştır.
-Tüm THS'ler uzman görüşleri temel alınarak tahmini olarak hesaplanmış ve planlanmıştır.
Şekil 45. Öncelikli Sektörel U ygulama 8
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Sektörel Uygulama - 9
Sektör: Finans ve Ticaret Sektörleri
Uygulama Adı: E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıkların kullanımına yönelik kriptografik çözümler ve bu
sistemlere yönelik siber güvenlik çözümleri
Proje Başına Öngörülen Bütçe (9.1): 10-15 milyon TL (Bulut ve blokzincir altyapısı ile >100 milyon TL
Dijital varlık transferi izleme altyapısı gereklidir.)
Proje Başına Öngörülen Bütçe (9.2): 3-5 milyon TL (Altyapı ihtiyacı vardır ancak 9.1'e göre bütçesi düşüktür.)
Katman
Öncelikli Sektörel Uygulama

Yerlileşmeye Katkıda
Bulunacak Kritik Siber
Güvenlik Uygulamaları ve
Teknolojileri

No

Türkiye THS Dünya THS

2022

2023

2024

2025

2026

2027

E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıkların kullanımına yönelik
kriptografik çözümler ve bu sistemlere yönelik siber güvenlik çözümleri

9

THS 1-4

THS 8-9

THS: 1-4

9.1

THS 6-7

THS 8

THS: 6-7

9.2

THS 1-4

THS 8-9

THS: 1-4

E-ticaret ve sanal alışverişte dijital varlıklar siber güvenlik çözümleri

1.3

THS 6

THS 9

THS: 6

Uygulama katmanı destekli
Web/VoIP/IoT/ DB

7.2

THS 2-3

THS 9

THS: 2-3

TEE kullanılan mobil cihaz güvenlik çözümleri

10.1 THS 3

THS 6

THS: 3

10.2 THS 7-8

THS 8

THS: 7-8

THS: 8-9

Kuantum sonrası kriptografi teknolojileri

10.3 THS 6-7

THS 8-9

THS: 6-7

THS: 8-9

Açık kaynak kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının tespiti

THS: 8-9

THS: 8-9

E-ticaret ve sanal alışverişte dijital varlıklar için kriptografi

THS: 7-9

THS: 9

Kuantum kriptografi teknolojileri

THS: 9

THS: 7-9

Kritik Hususlar:
9.1:
• Her alt proje için 1-5 milyon TL olmak üzere; kripto paranın blokzincir teknolojileri ile birlikte geliştirilmesine yönelik projeler 10-15 milyon TL olacaktır.
• Bağlantılı alt projelerden oluşan büyük konsorsiyum yapısı uygun olacaktır.
• BİT altyapısı kurulması vb. altyapı yatırımları gerekecektir.
• Ulusal bulut bilişim ve blokzincir altyapılarının oluşturulması/güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi ihtiyacı vardır. Altyapı güçlendirme çalışmaları ile beraber toplam öngörülen bütçe
artacaktır: Toplam Bütçe >100 milyon TL
• Yasa dışı aktivitelerde kullanımın engellenmesine yönelik, hedefin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi için dijital varlık transferlerinin izlenmesine yönelik altyapılara ihtiyaç
olacaktır.
9.2:
• Buradaki altyapı ihtiyacı 9.1’e göre daha düşük olacaktır.
• Her alt proje için 3-5 milyon TL
• Dağıtık tekli projelerin desteklenmesi mümkündür.
Notlar:
-Dünyada ve Türkiye'de THS'lerin ilerlemesi akademik olgunluğa (yayınlar, tezler, kitaplar, konferanslar vb.) ve uygulama olgunluğa (ürün, marka, patent, faydalı model vb.) bağlıdır.
-En alt katman olan Teknolojik hedeflerin THS 7'ye geleceği, diğer katmanların THS 9'a geleceği, bu sayede çalışmaların ürünlere yansıması ve ürünlerin performansını artırması
planlanmıştır.
-Tüm THS'ler uzman görüşleri temel alınarak tahmini olarak hesaplanmış ve planlanmıştır.
Şekil 46. Öncelikli Sektörel U ygulama 9
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Öncelikli Sektörel Uygulama - 10
Sektör: Savunma, Havacılık ve Uzay Sektörleri
Uygulama Adı: Savunma, Havacılık ve Uzay sektörleri ihtiyaçlarına yönelik siber güvenlik teknolojileri ve ürünleri
Proje Başına Öngörülen Bütçe (10.1): 10-15 milyon TL (Altyapı >100 milyon TL)
Proje Başına Öngörülen Bütçe (10.2): 10-15 milyon TL (Altyapı >100 milyon TL)
Proje Başına Öngörülen Bütçe (10.3): 10-15 milyon TL (Altyapı >100 milyon TL)
Katman

No

Türkiye THS Dünya THS

Öncelikli Sektörel Uygulama

10

THS 3-6

THS 7-9

10.1 THS 4-5

THS 7-8

10.2 THS 3-4

Yerlileşmeye Katkıda
Bulunacak Kritik Siber
Güvenlik Uygulamaları ve
Teknolojileri

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Savunma, Havacılık ve Uzay sektörleri ihtiyaçlarına
yönelik siber güvenlik teknolojileri ve ürünleri

THS: 7-9

THS: 4-5

Savunma sistemlerinde merkezi olmayan
siber güvenlik çözümleri

THS: 7-9

THS 6-8

THS: 3-4

İHA'lar için EPM teknolojileri ve ürünleri

10.3 THS 6

THS 9

THS: 6

Savunma sektörü ürünleri ve
uygulamaları için siber güvenlik
çözümleri

1.1

THS 2

THS 3

THS: 2

5G ve ötesi için fiziksel katman güvenliği

1.2

THS 2

THS 5-6

THS: 2

5G ve ötesi, IoT ve baz istasyonları için siber güvenlik
(SDN/NFV tabanlı güvenlik ve SDN/NFV güvenliği)

8.2

THS 6-7

THS 8-9

THS: 6-7

THS: 8-9

Biyometrik ve çok aşamalı
kimlik doğrulama

8.3

THS 7

THS 8-9

THS: 7

THS: 8-9

Büyük veri dahil, veri koruma
ve kriptoloji

1.1

THS 6

THS 9

THS: 6

1.2

THS 7

THS 9

THS: 7

1.3

THS 6

THS 9

THS: 6

1.4

THS 6

THS 9

THS: 6

1.5

THS 6-7

THS 9

THS: 6-7

1.6

THS 3-4

THS 7

THS: 3-4

2.1

THS 5

THS 8

THS: 5

3.1

THS 5-6

THS 8-9

3.2

THS 5

THS 7

5.1

THS 2-3

THS 6-7

THS: 2-3

Otonom hareketli sistemler için siber saldırı önleme

6.1

THS 2-3

THS 9

THS: 2-3

Son kullanıcı cihazları zararlı yazılım, oltalama, veri kaçağı önleme

8.1

THS 6-9

THS 9

THS: 6-9

Kod güvenlik analiz ve test
teknolojileri

THS: 9

8.2

THS 6-9

THS 9

THS: 6-9

Uygulamaların zafiyet yönetimi

THS: 9

10.1 THS 3

THS 6

THS: 3

10.2 THS 7-8

THS 8

THS: 7-8

THS: 8-9

Kuantum sonrası kriptografi teknolojileri

10.3 THS 6-7

THS 8-9

THS: 6-7

THS: 8-9

Açık kaynak kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının tespiti

THS: 3-6

THS: 5-6
THS: 5

Ağ anahtarı, kablolu /
kablosuz yönlendirici
THS: 9

otonom

THS: 8-9

THS: 9

THS: 7-9

THS: 7-9

THS: 9

Derin paket inceleme altyapısı

Uygulama katmanı destekli
Web/VoIP
İleri seviye veri
sızıntısı önleme
Fidye yazılımları
önleme

THS: 9

THS: 9

THS: 9

Güvenli haberleşme ile 5G ve ötesi
için (SDN dahil) güvenlik çözümleri
Ağ cihazlarında yetki yönetimi
ve kimlik doğrulama
Ağ seviyesinde otomatik önlem ve güvenlik
çözümleri orkestrasyonu

THS: 7-9

THS: 8-9
THS: 8-9

THS: 7-9

Dağıtık güvenlik yönetimi

THS: 7-9

Kuantum kriptografi teknolojileri

THS: 9

THS: 7-9

Kritik Hususlar:
• Altyapıyla ya da platformlarla bütünleşik geliştirilecek sistemler açısından >100 milyon TL (kamu iş birliği de daha önemli olmaktadır)

Notlar:
-Dünyada ve Türkiye'de THS'lerin ilerlemesi akademik olgunluğa (yayınlar, tezler, kitaplar, konferanslar vb.) ve uygulama olgunluğa (ürün, marka, patent, faydalı model vb.) bağlıdır.
-En alt katman olan Teknolojik hedeflerin THS 7'ye geleceği, diğer katmanların THS 9'a geleceği, bu sayede çalışmaların ürünlere yansıması ve ürünlerin performansını artırması
planlanmıştır.
-Tüm THS'ler uzman görüşleri temel alınarak tahmini olarak hesaplanmış ve planlanmıştır.

Şekil 47. Öncelikli Sektörel U ygulama 10
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SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİ YOL HARİTASI TEKNOLOJİK HEDEFLERİ VE
SEKTÖREL UYGULAMALARINA YÖNELİK KAPSANACAK GENEL TEKNİK
ÖZELLİKLER VE YÖNTEMLER
Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası’nın kapsamında belirtilen tüm kritik ürün ve teknolojilerin
geliştirilmesinde beklenen yenilikçi özellikler ve teknik performansa ilişkin hususlarda ayrıca
belirtilmese de aşağıdaki genel özellikleri ve yöntemleri desteklemesi önem arz etmektedir:
1. Geliştirilecek yazılım ürünlerinin Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü pratikleri ile
geliştirilmesi ve yetkisiz erişime, veri kaçağına ve mahremiyetin ihlaline sebep olacak
zafiyetlerin olmadığını doğrulayacak şekilde ağ, donanım ve yazılım seviyelerinde test edilmiş
olması ve zafiyet analizinin yapılmış olması.
2. Uluslararası standartlara (ISO/IEC 13335, ISO/IEC 12207) uyumlu kod güvenlik analiz ve test
teknolojileri (koda yönelik statik ve dinamik güvenlik analizi) yapılmış olması.
3. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi, kuantum hesaplama gibi yenilikçi teknolojilerin
kullanımının siber güvenlik çözümlerine entegre edilmesi.
4. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile ilgili hususlarda teknik özellikler ve yenilikçi özellikler için
“BTYPK Yapay Zekâ Teknoloji Yol Haritası”nın rehber bir doküman olarak kabul edilmesi.
5. Geliştirilecek yapay zekâ ve makine öğrenmesi modellerinin ve yöntemlerinin Açıklanabilir
Yapay Zekâ (XAI, Explainable Artificial Intelligence), Saldırgan Yapay Zekâ (AAI, Adversarial
Artificial Intelligence) ve Saldırgan Makine Öğrenmesi (AML, Adverserial Machine Learning)
modellerinin kötücül kullanım ve eğitim senaryolarına karşı koruyacak tekniklerin
geliştirilmesi.
6. Bulutta yapılacak makine öğrenmesi ve yapay zeka çalışmalarının “Gizliliği Koruyan Makine
Öğrenmesi (Privacy Preserving Machine Learning)” konularındaki çözümleri entegre etmesi.
7. Ticari kaygı olmayan özellikle akademik verilerin paylaşımı etkinleştirilmesi ve siber güvenlik
alanında veri paylaşım portalının (açık veri, açık erişim) ulusal olarak geliştirilmesi, ortak veri
havuzlarının oluşturulması, konuya özel deney/test setlerinin erişilebilir şekilde hazırlanması.28
8. Özellikle, birçok sektör açısından uygulama alanı mevcut olduğundan aviyonik sistemler ve
nesnelerin interneti sistemleri için saldırı ağaçlarının geliştirilmesi.
9. Geliştirilecek kriptografi çözümlerinin sezgisel değil kanıtlı güvenlik sunması ve uzman
denetiminden geçmesi.

28

Örnek olarak: IEEE
www.data.mendeley.com

Data

Portal;

https://ieee-dataport.org/

|

https://www.impactcybertrust.org/home#welcome

|
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SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİ YOL HARİTASI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİK
HEDEFLERİ

Öncelikli Teknolojik Hedef 1: Temel ağ ve iletişim güvenliği ürünleri
Öncelikle önleme (prevention) bertaraf yöntemine yönelik olarak, temel ağ güvenliği
ürünlerinin yerli olarak güçlendirilmesi / geliştirilmesi ve geliştirilen teknolojiler ile
ürünlerin ulusal güvenliği ilgilendiren sektörlerden (kamu, haberleşme, vb.) başlanarak
kullanımının yaygınlaştırılması
Kritik Ürün/Teknolojiler:
1.1. Ağ anahtarı (switch), kablolu/kablosuz yönlendirici (router)
1.2. Derin paket inceleme altyapısı, ağ izleme sistemi, (DDoS) saldırı tespit ve önleme sistemi,
e-posta ağ geçidi
1.3. Uygulama katmanı destekli Web/VoIP/IoT/Database
1.4. İleri seviye veri sızıntısı önleme (DLP) ürünü,
1.5. Antivürüs, fidye yazılımları önleme sistemleri, loglama sistemi
1.6. Güvenli haberleşme gereken kullanım alanları ile 5G ve ötesi yeni haberleşme
teknolojilerinde (SDN dahil) güvenlik çözümleri, GTP/Diameter ve 5G güvenlik duvarları
(firewall)

BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

1.

2.

3.

4.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve
Teknik Metrikleri
Tanımlanan politikalara ve kurallara uygun olarak
işlevleri yerine getirdiğini doğrulayacak şekilde ağ,
donanım ve yazılım seviyelerinde test edilmiş
olması
Yazılım seviyesinde, yazılım yoğun stratejik
sistemlere (hava/kara/deniz aracı, nükleer santral,
sağlık, ekonomi, enerji üretim ve dağıtım ağları,
telekom, finans, eğitim, bulut altyapıları) yönelik
kazanılan kabiliyetlerin tekrar kullanılabilir, biribiri ile
entegre olabilir, ulusal siber güvenlik mimarisi
oluşturabilir şekilde geliştirilmesi
Sahte IP değişikliklerinin en kısa sürede algılanması
Ağ seviyesinde haberleşme protokollerinin ve
altyapılarının zafiyetlerinden faydalanan saldırıların
önlenebilmesi için IPv6 adresleme altyapısına
geçilmesi

1.1 1.2

1.3 1.4

1.5

1.6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Sosyal mühendislik saldırılarını engelleyebilecek
nitelikte içerik analizinin yapılabilmesi
Güvenlik duvarı ürünleri arasındaki entegrasyon
standartlarını desteklemesi
Uluslararası veritabanlarının yanı sıra ulusal siber
tehdit istihbaratı veritabanları ile entegre olması
İlgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun
olması
Altyapıda kullanılan kriptolojik yaklaşımların uzman
kontrolünden geçmiş olması
Şifrelenmiş trafiklerde inceleme yapabilmesi
Gerekli/mümkün olan hallerde sistemler yapay zekâ
ve makine öğrenmesi yöntemleri ile
zenginleştiril(ebil)meli
SDN ve NFV uyumlu olması
Merkezi politika yönetimi
Farklı cihazlarda kaçak/sızıntı önleme desteği
Fiziki ağ dışında sızıntı önleme desteği
3GPP R16 desteği olması

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler
Bilgisayar ve Ağ Haberleşme, Veri Analizi, Trafik Analizi, Karar Destek Sistemleri,
Matematik, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi
Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)
THS

D
(1.1)

TR
(1.1)

D
(1.2)

TR
(1.2)

D
(1.3)

TR
(1.3)

D
(1.4)

TR
(1.4)

D
(1.5)

TR
(1.5)

D
(1.6)

TR
(1.6)

THS 1

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 2

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 3

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

THS 4

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

THS 5

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 6

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

THS 7

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

THS 8

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 9

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
1.1. Ağ anahtarı (switch), kablolu/kablosuz yönlendirici (router)



Dünya: Cisco, Pica8, HP, NoviFlow, Huawei, Airties, ZTE
Yerli: Pavotek, Soder, ASELSAN, Epati, Labris Networks
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1.2. Derin paket inceleme altyapısı, ağ izleme sistemi, (DDoS) saldırı tespit ve önleme
sistemi, e-posta ağ geçidi
 Dünya: Netscout (Arbor Nw), Prolexic (Akamai)
 Yerli: Labris, Harpp, Epati (Derin paket inceleme altyapısı)
1.3. Uygulama katmanı destekli Web/VoIP/IoT/Database
 Dünya: Imperva, F5, Radware,
 Yerli: Altosec, TR7, Havelsan
1.4. İleri seviye veri sızıntısı önleme (DLP) ürünü
 Dünya: Symantec, McAfee, VIPRE SafeSend, Google Cloud DLP, Check Point
 Yerli: Havelsan, TÜBİTAK BİLGEM, CRYPTTECH
1.5. Antivürüs, fidye yazılımları önleme sistemleri, loglama sistemi
Yerli-yabancı çok fazla ürünün olduğu bir alandır.
 Dünya: McAfee, symantec, Windows Defender, Kaspersky, vb.
 Yerli: Chomar, SİEMplus, loglama: antikor, btrisk, xlog
1.6. Güvenli haberleşme gereken kullanım alanları ile 5G ve ötesi yeni haberleşme
teknolojilerinde (SDN dahil) güvenlik çözümleri, GTP/Diameter ve 5G güvenlik
duvarları (firewall)



Dünya: Oracle, Huawei, Palo Alto NFV, Fortinet
Yerli: Epati Antikor (firewall NFV), Labris Networks (firewall NFV, SEPP (5G
spesifik))

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
1.1. Ağ anahtarı (switch), kablolu/kablosuz yönlendirici (router)


(Sanayi ağırlıklı) Büyük ölçekli sanayi, Üniversite, Kamu Araştırma Merkezleri, Kamu
kurumları

1.2. Derin paket inceleme altyapısı, ağ izleme sistemi, (DDoS) saldırı tespit ve önleme
sistemi, e-posta ağ geçidi


(Sanayi ağırlıklı) KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler

1.3. Uygulama katmanı destekli Web/VoIP/IoT/Database
1.4. İleri seviye veri sızıntısı önleme (DLP) ürünü
1.5. Antivürüs, fidye yazılımları önleme sistemleri, loglama sistemi


(Sanayi ağırlıklı) KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma
Merkezleri, Kamu Kurumları

1.6. Güvenli haberleşme gereken kullanım alanları ile 5G ve ötesi yeni haberleşme
teknolojilerinde (SDN dahil) güvenlik çözümleri, GTP/Diameter ve 5G güvenlik
duvarları (firewall)


Üniversite, Sanayi ve TELCO iş birliği çok önemlidir.

123

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Bütçe Öngörüleri
1.1. Ağ anahtarı (switch), kablolu/kablosuz yönlendirici (router),
1.2.Derin paket inceleme altyapısı, ağ izleme sistemi, (DDoS) saldırı tespit ve önleme
sistemi, e-posta ağ geçidi
1.3. Uygulama katmanı destekli Web/VoIP/IoT/Database/GTP/Diameter
1.4. İleri seviye veri sızıntısı önleme (DLP) ürünü,
1.5. Antivürüs, fidye yazılımları önleme sistemleri, loglama sistemi
1.6. Güvenli haberleşme gereken kullanım alanları ile 5G ve ötesi yeni haberleşme
teknolojilerinde (SDN dahil) güvenlik çözümleri, GTP/Diameter ve 5G güvenlik
duvarları (firewall)
Tüm kritik ürün ve teknolojilerde her proje için >10 milyon TL olacağı öngörülmektedir.




Projelerin Ar-Ge’si düşünüldüğünde de dünya standartlarında bir ürün geliştirmek
açısından büyük bütçeli olacağı düşünülmektedir.
Test, sertifikasyon ve üretim altyapısı da düşünüldüğünde >50 milyon TL’yi
bulabilecektir.
Personel, lisanslı ürünler için giderler yüksek olacaktır (örn: kütüphaneler, donanım
geliştirme kitleri, güvenli yazılım standarlarına uygunluk, vb.)
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi


Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

1.1. Ağ anahtarı (switch), kablolu/kablosuz yönlendirici (router),
1.2.Derin paket inceleme altyapısı, ağ izleme sistemi, (DDoS) saldırı tespit ve önleme
sistemi, e-posta ağ geçidi
1.3. Uygulama katmanı destekli Web/VoIP/IoT/Database/GTP/Diameter
1.4. İleri seviye veri sızıntısı önleme (DLP) ürünü,
1.5. Antivürüs, fidye yazılımları önleme sistemleri, loglama sistemi
1.6. Güvenli haberleşme gereken kullanım alanları ile 5G ve ötesi yeni haberleşme
teknolojilerinde (SDN dahil) güvenlik çözümleri, GTP/Diameter ve 5G güvenlik
duvarları (firewall)






Pazar ve ihracat potansiyellerinin çok yüksek olacağı değerlendirilmektedir.
Büyük ölçekli test ve analiz ortamlarının kurulup, araştırmacı ve girişimcilerin
hizmetine sunulması gerekmektedir.
Yerli pazarın geliştirilmekte olan ürünlerle ilgili satın alma yapabilmesinin sağlanması
gerekmektedir. Özellikle 5G gibi yeni teknolojilerde bu daha önemli olmaktadır.
Ürünün şu anki hali ile müşterinin üründen beklediği özellik setine dair boşluk analizi
yapılmalıdır.
Nitelikli insan kaynağının artırılması gerekmektedir.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

1.1. Ağ anahtarı (switch), kablolu/kablosuz yönlendirici (router),
1.2. Derin paket inceleme altyapısı, ağ izleme sistemi, (DDoS) saldırı tespit ve önleme
sistemi, e-posta ağ geçidi
1.3. Uygulama katmanı destekli Web/VoIP/IoT/Database/GTP/Diameter
1.4. İleri seviye veri sızıntısı önleme (DLP) ürünü,
1.5. Antivürüs, fidye yazılımları önleme sistemleri, loglama sistemi
1.6. Güvenli haberleşme gereken kullanım alanları ile 5G ve ötesi yeni haberleşme
teknolojilerinde (SDN dahil) güvenlik çözümleri, GTP/Diameter ve 5G güvenlik
duvarları (firewall)





Ulusal Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesine, siber tehditler nedeniyle oluşan finansal
kayıpların engellenmesine ve teknoloji tedarikçilerinin geliştirdiği yeni
ürünlerin/hizmetlerin
pazara
sunulmasına
yüksek
katkı
sağlayacağı
değerlendirilmektedir. Teknik seviyede de (bakım, vb.) (mesleki eğitim seviyesinde
istihdamda da) önemli katkısı olması beklenmektedir. Piyasa oluşturma potansiyeli
yüksektir.
Belirtilen tüm kritik ürün ve teknolojilerde dışa bağımlılık yüksektir. Dolayısıyla, olası
bir tedarik sıkıntısında ciddi risklere sebep olabilecektir.
Ulusal güvenlik problemlerinin yanı sıra yerli ürünlerin yaygınlaşmasının ekonomik
pozitif etkileri olacaktır.
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Teknik altyapısı var olan konularda prototip/ürünleşme; olmayan konularda Ar-Ge
çalışmalarına hemen başlanmalıdır.
Özellikle 1.1. ve 1.2 başlıklarında ilk sermaye bedeli yüksek olsa da uzun vade geri
dönüş için yatırım yapılması önemlidir.
Ayrıca, 1.1, 1.2. ve 1.6 başlıklarında taşıyıcı ürün setleri olduğu için maliyetli bir
alandır ve rekabet çok yüksektir ancak yerlileştirme ile milli güvenlik açısından
katma değeri yüksek olacaktır.

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Çok önemlidir. TRTEST bünyesinde çalışmalar vardır.

Test ve
Sertifikasyon
İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon
merkezleri, yerli test
altyapıları, vb.)

Yasal / Teknik
Düzenlemeler
(Standartlar,
mevzuatlar, patent
sistemi, vb.)

Ancak, kamu ihalelerinde yerli sertifikasyonun talep edilmesi
gerekmektedir. Yabancı ürünlerin de yerli sertifikasyon
süreçlerinde değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Milli güvenlik
açısından özellikle önemlidir. Yerli test altyapısının geliştirilmesi
gerekmektedir. Geliştirilmesi gereken kriterler açısından üreticiye
detaylı bilgi sunulmamaktadır. Üreticinin kendini geliştirebilmesi
için kriterlerin detaylarının ve beklentilerin daha açık belirtilmesi
gerekmektedir. Yerli ürünlerle ilgili kalitesizdir algısını değiştirecek
sertifikasyon altyapısının geliştirilmesi ve yayılması gerekmektedir.
Yenilikçi ve gerçekçi teknolojilerin geliştirilebilmesi için gerçek
veriye ve altyapılara erişim, sistemlerin gerçekçi ortamlarda
ölçeklendirilerek test edilebilmesi önemlidir. Bilişim teknolojilerinde
gelişmiş ülkeler bu test ortamlarını geçen 15 yıl içinde kurmuş
(GENI, KGENI, FIRE, SAVI,…) ve bu test ortamlarının bazıları
uluslararası işbirlikleri kapsamında birbirine entegre olmuştur.
Şirketlere yönelik gelişme modeli uygulanmalıdır (örn: SSB
EYDEP)
Tüm askeri ve kamu ağlarında iki seviyeli bir ağ modeline geçiş için
mevzuat gerekmektedir. Şebeke/ağ güvenliği için önem arz
etmektedir. ISP seviyesinde yerli çözümler bulunmaktadır.
Müşterinin kendi iç şebekesinin öbek noktalarında çift katman
güvenlik sağlayacaktır. En az bir seviyenin yerli ürünlerle ikame
edilmesi desteklenmelidir.
Patent ve lisanslama mekanizmalarının/teşviklerinin artırılması ve
patent geliştirmenin özendirilmesi desteklenmelidir.
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Piyasadaki firmalar açısından son kullanıcı ile etkileşimde sıkıntılar
bulunmaktadır. Bir aracı mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Yurt dışı bağımlılığı çok yüksektir dolayısıyla rekabet etme durumu
sıkıntılıdır.
Pazara Giriş
Sıkıntıları (Son
kullanıcıyla
etkileşim, rekabet
koşulları, kamu
alımlarının etkisi,
vb.)

Kamu şirketlerinin (KİT’ler, vakıf şirketleri, vb.) özel sektöre rakip
olduğu durumda rekabet unsurlarının yeniden düzenlenmesi
önemlidir. Kamunun entegratör olarak yer aldığı piyasa modeli
daha faydalı olacaktır. Kamu politikaları rekabet koşullarını bu
yönde düzenlenmelidir. İş Birliği Modelleri geliştirilebilir. BTK,
TÜBİTAK ve Teknopark firmalarının OSB’lerle çalışabileceği iş
birliği modelleri geliştirilebilir.
Son kullanıcıya erişimde ve etkileşimde destek gerekmektedir.
Uluslararası markaların uçtan uca tüm ürün setini içermesi ve yerli
piyasanın buna karşılık verememesi veya yerli ürünlerin yeterinde
desteklenmiyor olması da önemli bir sıkıntıdır.
Sektörel Girişim Fonu kurularak yeni girişimlerin çıkması için
kaynak oluşturulmalıdır.

Teşvik ve Destekler
(Girişimcilik
destekleri, pazara
giriş destekleri,
piyasaya
yaygınlaştırma,
yatırım teşvikleri,
ihracatı artırıcı
unsurlar, vb.)

İnsan Kaynakları
(İlgili yetkinlikte
kalifiye eleman, ara
teknik eleman, vb.)

Diğer

Üniversite-Sanayi iş birliği desteklerinde alan odağı artırılmalıdır.
Özel Sektör Kuruluşlarının y.lisans ve doktora yapmaları için
çalışanlarını desteklemesi ve bunun teşvik edilmesi gerekmektedir.
Eşleme mekanizması geliştirilebilir. Hazır geliştirilmiş ürünler ana
ürüne entegre edilebiliyor. Yerli piyasada da bu birikimin
kullanılabilmesini sağlayacak sanayi-sanayi iş birliği modelleri
geliştirilebilir. Büyük-KOBİ ortaklığı iş için özelleşme sağlaması
açısından da önemli olacaktır. Sanayinin kendi içinde mentorluk ve
hızlandırma mekanizmalarını etkinleştirmesi gerekmektedir. Yerli
piayasada her ürün baştan yerli olarak geliştiriliyor.
Akademik anlamda bakılınca bu alandaki sayı ve nitelik çok düşük
kalmaktadır. Akademik Ar-Ge birikiminin ve nitelikli İK’nın
desteklenmesi (üni-sanayi iş birliğinde) gerekmektedir. Yeni
programlarda (örn. 2244, 1505) alan odağı artırılmalıdır. Lisans
seviyesinde de bitirme projelerinde/tezlerinde özel sektör
kuruluşlarıyla
iş
birliği
yapılması
önemlidir.
2244’de
çalışan/çalışmayan ayrımına tekrar bakılması gerekmektedir.
Özellikle Bilg. Müh. alanında çalışmayan şeklinde bakıldığında
sıkıntı olabilmektedir.
Hem Ar-Ge çalışmalarının artması hem de girişimcilere destek
sağlanması için benzer altyapının Türkiye’de kurulması faydalı
olacaktır. Bu konu üzerine (TRCyberLab) 2018 yılında YÖK
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USGEP çalışma grubunda bir rapor hazırlanmış ve bu sürecin nasıl
yönetilebileceğine dair bir bildiri ISDFS 2018’de sunulmuştur29.
Üzerinde çalışılabilecek veri setlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Herkes kendi verisini kullanmaktadır. Üretici ve kullanıcının veriye
erişimi etkinleştirilmelidir.Verimliliğin ve kalitenin artırılması
açısından önemlidir.

29

Bildiri Erişim: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8355396
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Öncelikli Teknolojik Hedef 2: Ağ ortamındaki cihazların kimlik tespiti ve yetkisiz
erişim yönetimi
Tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak, ağ
ortamındaki cihazların farklı yöntemlerle (parmak izi çıkarılarak, sertifika yükleyerek
vb.) kimlik tespitinin yapılabilmesini ve yetkisiz erişim açısından ağ cihazlarının
yetkilerinin yönetilebilmesini sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
2.1. Ağ cihazlarında yetki yönetimi ve kimlik doğrulama yapabilecek teknolojiler

BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.
1.
2.
3.
4.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri

2.1

Cihazların kimliklerinin kayıt altına alınmasının sağlanması
IPv6 ve güncel adresleme teknolojilerini desteklemesi
Merkezi ve dağıtık kimlik doğrulama teknolojilerini desteklemesi
Çok faktörlü doğrulamayı desteklemesi

X
X
X
X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler
Bilgisayar Mühendisliği ve alt alanları, Yapay Zekâ Mühendisliği, Sistem Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Matematik. Özellikle Kriptoloji, Ağ ve Protokol
Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


2.1. Dünya: THS 8 / TR: THS 5

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
2.1. Ağ cihazlarında yetki yönetimi ve kimlik doğrulama yapabilecek teknolojiler



Dünya: Amazon
Yerli: May Siber, KRONTEK ve Cyberark çözümleri, Beyondtrust, Manage Engine,
Thycotic

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
2.1. Ağ cihazlarında yetki yönetimi ve kimlik doğrulama yapabilecek teknolojiler


KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu
konsorsiyumu (altyapı giderleri çok yüksek olmayacaktır)

Araştırma

Merkezleri
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Bütçe Öngörüleri
2.1. Ağ cihazlarında yetki yönetimi ve kimlik doğrulama yapabilecek teknolojiler




Ar-Ge seviyesinde en az 300bin-500bin; Altyapı seviyesinde en az 300bin-500bin
Proje başına >1 milyon TL olarak düşünülebilir (döviz açısından düşünürsek daha
yüksek olabilir)
Proje maliyetlerinde en az %70’i geliştiricilere/mühendisliğe ayrılmalıdır.

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi


Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

2.1. Ağ cihazlarında yetki yönetimi ve kimlik doğrulama yapabilecek teknolojiler


Laboratuvar ve test (tümleştirme dahil) altyapılarının yeterliliği orta seviyede
kalmaktadır ve artırılmalıdır. Ayrıca, gerçek ortam simlüasyonu için altyapı ihtiyacı
vardır.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

2.1. Ağ cihazlarında yetki yönetimi ve kimlik doğrulama yapabilecek teknolojiler





Bu kapsamda yurt dışı ürün/teknoloji bağımlılığı çok yüksektir.
Ülkemizde ürün çeşitliliği ve firma çeşitliliği düşüktür. Küresel bir ürüne de rakip
olacak yerli ürün ve firma da sınırlıdır.
Yerli ürün ve teknolojilerin desteklenmesi ile cari açığın azalmasına katkısının çok
yüksek olacağı değerlendirilmektedir.
Yerli ürün Ar-Ge ve üretim altyapısı desteklenmelidir.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
test altyapıları, vb.)

Birçok ürün ailesi için TRTEST altyapısı mevcuttur.
ISTEC (IoT için) test yapmaktadır. Çeşitli kamu
kurumlarında da altyapı mevcuttur.
Ancak yerli sertifikasyon ve test merkezlerinin
artmasında fayda vardır. Özellikle stratejik bir alan
olduğu için.
Piyasadaki firmalar açısından son kullanıcı ile
etkileşimde sıkıntılar bulunmaktadır. Bir aracı
mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Pazara
Giriş
Sıkıntıları
(Son
kullanıcıyla
etkileşim,
rekabet
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
vb.)
Yurt dışı bağımlılığı çok yüksektir dolayısıyla
rekabet etme durumu sıkıntılıdır.
Üniversite-Sanayi iş birliği desteklerinde alan odağı
Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
artırılmalıdır.
destekleri, pazara giriş destekleri,
piyasaya yaygınlaştırma, yatırım
Özel Sektör Kuruluşlarının yüksek lisans ve
teşvikleri, ihracatı artırıcı unsurlar,
doktora yapmaları için çalışanlarını desteklemesi
vb.)
ve bunun teşvik edilmesi gerekmektedir.
Akademik anlamda bakılınca bu alandaki sayı ve
nitelik çok düşük kalmaktadır. Akademik Ar-Ge
birikiminin ve nitelikli İK’nın üniversite-sanayi iş
birliğinde desteklenmesi gerekmektedir.
Yeni programlarda (örn. 2244, 1505) alan odağı
artırılmalıdır.

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
kalifiye eleman, ara teknik eleman,
Lisans
seviyesinde
de
bitirme
vb.)
projelerinde/tezlerinde özel sektör kuruluşlarıyla iş
birliği yapılması önemlidir. TÜBİTAK 2244’te
çalışan/çalışmayan ayrımına tekrar bakılması
gerekmektedir. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği
alanında çalışmayan şeklinde bakıldığında sıkıntı
olabilmektedir.
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Öncelikli Teknolojik Hedef 3: Kurumsal ağlarda BT sistemleri güvenlik yönetimi
çözümleri
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma (mitigation) ve saldırı (cyber
warfare) bertaraf yöntemlerine ve ağ, yazılım, donanım seviyeleri ile fiziksel saldırılar,
yetkisiz erişim, veri kaçağı, ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına yönelik olarak,
kurumsal ağlarda BT sistemlerinde tespit edilen saldırılar için ağ seviyesinde otomatik
önlemlerinin alınabilmesini ve güvenlik çözümlerinin orkestrasyonunu sağlayacak yerli
çözümlerin ve dağıtık güvenlik yönetim teknolojilerinin yapay zekâ ve makine
öğrenmesi destekli olarak geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
3.1. Ağ seviyesinde otomatik önlemlerinin alınabilmesini ve güvenlik çözümlerinin
orkestrasyonunu sağlayacak çözümler
3.2. Dağıtık güvenlik yönetim teknolojileri
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri

3.1

3.2

1.

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli

X

X

2.

Dış cihazlarla iletişim kuracağı standart entegrasyon destekleri olmalıdır.

X

X

3.

Diğer ürünlerle çalışabilirliği/birlikte çalışabilirliği sağlayacak API desteği
olmalıdır.

X

X

4.

Yüksek yük değerlerinde performanslı çalışmanın sağlanmalıdır.

X

X

Kesinti gibi acil durumlarda trafik akışı için buffer desteği sunulması ve
X
X
güvenlik ihlaline imkân verilmemesi gerekmektedir.
Hataya karşı dayanıklılık (fault tolerance) ve yedekli çalışabilecek
X
X
6.
sistemle desteklenmelidir (özellikle büyük kurumlarda önemlidir)
Orkestrasyonu yapılan ağı izleyebilmedir (Orkestrasyonu
yapılan/yönetilen ağı izleyip sistemi oluşturan varlıkların anormal
davranışlarını algılayabilmeli. Bu otomasyonu sağlamak için orkestrasyon
X
X
7.
“(SOAR - Security Orchestration Automation Response)” ile birlikte
kullanılan bir yaklaşım “User Entity Behavior Analitics (UEBA)”
kullanılmalıdır.)
Teknoojik Hedef 1, “1.4. İleri seviye veri sızıntısı önleme (DLP) ürünü” ile bağlantılı
düşünülmelidir.
5.

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler
Donanım Üretim Teknolojileri, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Ağ izleme alanı
(orkestrasyonda takip önemlidir), Kriptoloji, Ofansif Güvenlik, Dağıtık güvenlik yönetimi
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


3.1. Dünya: THS 8-9 / TR: THS 5-6



3.2. Dünya: THS 7 / TR: THS 5

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
3.1. Ağ seviyesinde otomatik önlemlerinin alınabilmesini ve güvenlik çözümlerinin
orkestrasyonunu sağlayacak çözümler




Dünya: Fortinet, McAfee (çözüm bazlı paketler), SOAR ürün aileleri (Security
Orchestration, Automation and Response Tools), ATARlabs (Yerli ürün ancak
İngiltere menşeli Microfocus tarafından satın alındı.), ThreatConnect, Splunk, Log
Rhythm, FireEye
Yerli: TÜBİTAK BİLGEM

3.2. Dağıtık güvenlik yönetim teknolojileri


Dünya: McAfee

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
3.1. Ağ seviyesinde otomatik önlemlerinin alınabilmesini ve güvenlik çözümlerinin
orkestrasyonunu sağlayacak çözümler
3.2. Dağıtık güvenlik yönetim teknolojileri




Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri
konsorsiyumu (TÜBİTAK BİLGEM SGE)
TELCO seviyesinde devam eden projeler bulunmaktadır.
BTK iş birliği önemlidir. Test yatağı altyapısı burada da gereklidir.

Bütçe Öngörüleri
3.1. Ağ seviyesinde otomatik önlemlerinin alınabilmesini ve güvenlik çözümlerinin
orkestrasyonunu sağlayacak çözümler
3.2. Dağıtık güvenlik yönetim teknolojileri



Yeni nesil makine öğrenmesi algoritmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
gerekmektedir. Adam/ay anlamında maliyetler yükselecektir.
Proje başına >10 -15 milyon TL
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi


Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

3.1. Ağ seviyesinde otomatik önlemlerinin alınabilmesini ve güvenlik çözümlerinin
orkestrasyonunu sağlayacak çözümler
3.2. Dağıtık güvenlik yönetim teknolojileri








Akademik Ar-Ge birikimi ve nitelikli insan kaynağı açısından yetkinliğin düşük olduğu
bir alandır. Uygulama açısından çalışmalar var ancak özellikle makine öğrenmesi
açısından yeni algoritma geliştirme yetkinliği düşüktür.
Pazar potansiyelinin çok yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Daha yenilikçi
yaklaşımlara açık bir pazar bulunmaktadır. Ancak yerli çözümlere karşı güven
unsuru düşüktür.
İhracat potansiyelinin de yüksek olduğu değerledirilmektedir. Yabancı piyasa da yeni
gelişmekte olduğundan fırsat bulunmaktadır.
Standartlaşma ve sertifikasyonun yeterliliği açısından bakıldığında henüz yurt
dışında da standartlaşma bulunmamaktadır. AB çalışmaları devam etmektedir.
Laboratuvar ve test (tümleştirme dahil) altyapılarının yeterliliği ise düşüktür ve
artırılmalıdır.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

3.1. Ağ seviyesinde otomatik önlemlerinin alınabilmesini ve güvenlik çözümlerinin
orkestrasyonunu sağlayacak çözümler
3.2. Dağıtık güvenlik yönetim teknolojileri


Farklı teknolojik gelişmelerin (Spillover Effect) önünün açılmasına, ulusal güvenlik
açısından stratejik öneme sahip alanlarda yerlileşme oranın yükseltilmesine, yurt içi
pazar potansiyelinin artmasına ve siber tehditler nedeniyle oluşan finansal kayıpların
engellenmesine çok yüksek katkısı olacağı değerlendirilmektedir.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları çok önemlidir.
TRTEST bünyesinde çalışmalar vardır. Ancak
makine öğrenmesi kapsamında bir çalışma
bulunmamaktadır.
Bu kapsamda kıyaslama(benchmark) verisinin
hazırlanması gerekebilir. Yöntemlerin verimliliğinin
testi açısından da veriye ihtiyaç bulunmaktadır.
Akademik çalışmalar bulunmaktadır ancak
doğruluk oranlarının değerlendirmesine yönelik bir
çalışma bulunmamaktadır. Sahanın verileriyle
özellikle yabancı markalarda uyumsuzluk ortaya
çıkmaktadır. Sertifikasyon şeması oluşturulmalıdır.
Yabancı
ürünlerin
de
yerli
sertifikasyon
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları süreçlerinde
değerlendirilmesi
önem
arz
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli etmektedir. Milli güvenlik açısından özellikle
test altyapıları, vb.)
önemlidir. Yerli test altyapısının geliştirilmesi
gerekmektedir. Geliştirilmesi gereken kriterler
açısından üreticiye detaylı bilgi sunulmamaktadır.
Üreticinin kendini geliştirebilmesi için kriterlerin
detaylarının ve beklentilerin daha açık belirtilmesi
gerekmektedir. Yerli ürünlerle ilgili kalitesizdir
algısını değiştirecek sertifikasyon altyapısının
geliştirilmesi ve yayılması gerekmektedir.
Yenilikçi ve gerçekçi teknolojilerin geliştirilebilmesi
için gerçek veriye ve altyapılara erişim, sistemlerin
gerçekçi
ortamlarda
ölçeklendirilerek
test
edilebilmesi önemlidir.
Siber dirençlere karşı testlerin yeterli seviyede
olmadığı düşünülmektedir.
Pazara
Giriş
Sıkıntıları
(Son
kullanıcıyla
etkileşim,
rekabet
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
vb.)

Piyasadaki firmalar açısından son kullanıcı ile
etkileşimde sıkıntılar bulunmaktadır. Daha yenilikçi
yaklaşımlara açık bir pazar bulunmaktadır. Ancak
yerli çözümlere karşı güven unsuru düşüktür.
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BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Teknolojik Hedef 4: OT, IoT cihazlarının bulunduğu ağlardaki trafiği
yönetilebilen, siber saldırıları önleyen teknolojiler
Tespit (detection), önleme (prevention) ve saldırı (cyber warfare) bertaraf yöntemlerine
yönelik olarak, endüstriyel sistemler (OT) cihazları ile nesnelerin interneti (IoT)
cihazlarının bulunduğu ağlardaki trafiğin izlenebilmesine, yönetilebilmesine (güvenlik
duvarı, erişim kontrolü vb.) ve siber saldırıların tespit edilerek önlenmesine yönelik
teknolojilerin geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
4.1. OT, IoT cihazlarının bulunduğu ağlardaki trafiği izleyebilen, yönetilebilen (güvenlik duvarı,
erişim kontrolü vb.) ve siber saldırıları önleyen teknolojiler
4.2. Uygulama katmanında ara haberleşme (middleware olarak tanımlanan) protokollerinin
güvenlik kontrol modülü (Publish Subscribe)

BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Kablolu ve kablosuz ağ trafiğini takip edebilen,dinleyen, bu protokolleri
anlamlandıran sistemler geliştirilmelidir. Bu protokollere yönelik saldırı
tipleri anlamlandırılıp trafik dinleme yöntemlerine entegre edilmelidir.
Bunun için donanım, yazılım ve Ar-Ge bilgisi gerekmektedir.
IoT için gecikme konusu çok önemli olduğu için, Protokol bazlı koruma
yerine IoT için donanım bazlı güvenlik çözümleri de olmalıdır (Smart NIC
gibi). Donanımın yükünü azaltan, donanım hızlandırıcı. Ürün paketten
çıktığında güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekmektedir.
Enerji problemi olan cihazlar açısından IPS olmalıdır (Performans
metrikleri OT ve IoT olarak değişmektedir.)
M2M haberleşme protokolleri

1.

2.

3.

4.

4.1

4.2

X

X

X

X

X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler
Kablosuz Ağ Güvenliği, Kriptoloji, Ofansif Güvenlik, Donanım Üretim Teknolojileri, Yapay
Zekâ ve Makine Öğrenmesi
Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


4.1. Dünya: THS 9 / TR: THS 7



4.2. Dünya: THS 6-7 / TR: THS 2-3
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BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
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THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
4.1. OT, IoT cihazlarının bulunduğu ağlardaki trafiği izleyebilen, yönetilebilen
(güvenlik duvarı, erişim kontrolü vb.) ve siber saldırıları önleyen teknolojiler



Dünya: Cynerio, Imperva, Armis, Medigate (Medikal ve Kablosuz Ağ Güvenliği), 5G
ve IoT açısından Ericsson
Yerli: POC açısından yatırım alma aşamasında ürünler bulunmaktadır, ICS
Defense (EKSA ve SCADA), STM IoT-Medic Güvenlik Ürünü

4.2. Uygulama katmanında ara haberleşme (middleware olarak tanımlanan)
protokollerinin güvenlik kontrol modülü (Publish Subscribe)
 Dünya: Trend micro, , Cirrus Link Solutions

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
4.1. OT, IoT cihazlarının bulunduğu ağlardaki trafiği izleyebilen, yönetilebilen
(güvenlik duvarı, erişim kontrolü vb.) ve siber saldırıları önleyen teknolojiler
4.2. Uygulama katmanında ara haberleşme (middleware olarak tanımlanan)
protokollerinin güvenlik kontrol modülü (Publish Subscribe)


IoT Sistemlere sahip üretim merkezleri, AVM, hastaneler gibi günlük hayatta
kullanılan ortamlar, Ar-Ge faaliyeti yapan kurum kuruluşlar, elektronik kart ve
donanım üretebilecek firmalar, üniversiteler ve konu hakkında Ar-Ge yapan birey ve
kurumların iş birliği sağlanmalıdır.

Bütçe Öngörüleri
4.1. OT, IoT cihazlarının bulunduğu ağlardaki trafiği izleyebilen, yönetilebilen
(güvenlik duvarı, erişim kontrolü vb.) ve siber saldırıları önleyen teknolojiler




Yazılım tabanlı projeler olacağı için daha düşük bütçeli projeler olacaktır. Proje
başına 500bin-1 milyon TL.
Mühendislik maliyeti yüksek olacaktır.
Büyük ölçekli bir test yatağı altyapısı ihtiyacı bulunduğundan altyapı maliyeti de
olacaktır (Proje dışında düşünülebilir). Böyle bir altyapı bulunmadığından gerçek
ortamlı test ihtiyacı maliyeti olacaktır. Proje başına >1 milyon TL

4.2. Uygulama katmanında ara haberleşme (middleware olarak tanımlanan)
protokollerinin güvenlik kontrol modülü (Publish Subscribe)



Yazılım tabanlı projeler olacağı için daha düşük bütçeli projeler olacaktır. Proje
başına 500bin-1 milyon TL.
Mühendislik maliyeti yüksek olacaktır.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

4.1. OT, IoT cihazlarının bulunduğu ağlardaki trafiği izleyebilen, yönetilebilen
(güvenlik duvarı, erişim kontrolü vb.) ve siber saldırıları önleyen teknolojiler





Yabancı yazılımdan/donanımdan bağımsızlık durumunda özellikle donanım
kısmında neredeyse tamamıyla dışa bağımlılık bulunmaktadır, tüm ürünler yabancı
kaynaklıdır.
Standartlaşma ve sertifikasyon ile laboratuvar ve test (tümleştirme dahil) altyapıları
çok yetersizdir.
Büyük ölçekli bir test yatağı altyapısı ihtiyacı bulunmaktadır.

4.2. Uygulama katmanında ara haberleşme (middleware olarak tanımlanan)
protokollerinin güvenlik kontrol modülü (Publish Subscribe)




Yabancı yazılımdan/donanımdan bağımsızlık durumunda özellikle donanım
kısmında neredeyse tamamıyla dışa bağımlılık bulunmaktadır, tüm ürünler yabancı
kaynaklıdır.
Standartlaşma ve sertifikasyon ile laboratuvar ve test (tümleştirme dahil) altyapıları
çok yetersizdir.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

4.1. OT, IoT cihazlarının bulunduğu ağlardaki trafiği izleyebilen, yönetilebilen
(güvenlik duvarı, erişim kontrolü vb.) ve siber saldırıları önleyen teknolojiler
4.2. Uygulama katmanında ara haberleşme (middleware olarak tanımlanan)
protokollerinin güvenlik kontrol modülü (Publish Subscribe)



Cari açığın azalmasına ve siber tehditler nedeniyle oluşan finansal kayıpların
engellenmesine katkısı yüksek olacaktır.
Planlanan gelişmelerin gerçekleşmesi durumunda da ulusal Ar-Ge kapasitesinin
geliştirilmesine katkısı, geleneksel güvenlik ürünlerinin sağladığı katkıdan fazlasını
verecektir.
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BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli
sertifikasyon merkezleri, yerli test
altyapıları, vb.)
Yasal
/
Teknik
Düzenlemeler
(Standartlar,
mevzuatlar,
patent
sistemi, vb.)

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son kullanıcıyla
etkileşim, rekabet koşulları, kamu
alımlarının etkisi, vb.)

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş destekleri,
piyasaya
yaygınlaştırma,
yatırım
teşvikleri, ihracatı artırıcı unsurlar, vb.)

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
kalifiye eleman, ara teknik eleman, vb.)

Büyük ölçekli
bulunmaktadır.

bir

test

yatağı

altyapısı

ihtiyacı

Belli
bir
standart
bulunmamaktadır.
Sektörel
uygulamalar
açısından
yabancı
standartlar
bulunmaktadır.
IoT ekosistemi çok geniş ve IoT güvenliği odaklanması
çok spesifik bir alan olarak kalıyor. Bu nedenle, yeni ve
yavaş gelişen bir sektör olarak kalmakta ve pazara giriş
açısından da zorluk yaşayacağını öngörmekteyim.
Öncelikle pazar ihtiyacı net olarak tespit edilmeli ve daha
hedef odaklı çalışmalar yapılmalıdır.
Yurt içi ürün geliştiriciler standart sıkıntısını hazır olarak
çözse bile yabancı ürünlerle rekabet koşulları çok
sıkıntılı. Başlangıç aşamasında standart olmaması yurt
içi piyasada odaklanma ve yönlenmeyi de etkilen bir
sıkıntı olarak ortaya çıkmaktadır. Yurt dışı gelişmelere
yetişmek açısından da sıkıntılar bulunmaktadır.
Özellikle pazara giriş destekleri gerekmektedir.
Standartlaşmamış ve uzun vadede geleceği olan
teknoloji ve ürünler açısından ürün standartlaştığında
yerli üreticinin geri kalmaması açısından önem arz
etmektedir.
Yerli üreticiler yurt dışı ürünleri takip etmek zorunda
kalıyor ve yeni ürün geliştirme kısmında piyasayı
oluşturamamış oluyorlar.Tekniğin yeni geliştiği
ve
yenilikçi alanlarda üniversite ve sanayi iş birliğini
sağlayarak yeni piyasa oluşturacak potansiyelde
teknoloji ve ürünlerin desteklenmesi iyi olabilir (“Out of
the box” tarzında projelerin de desteklenmesi açısından
faydalı olacaktır. Özellikle hızlı yükselme potansiyeli
olan KOBİ/başlangıç firmalarına yönelik teşvik edici
sermaye desteği sağlanabilir).
Üniversite-Sanayi iş birliği desteklerinde alan odağı
artırılmalıdır. Özel Sektör Kuruluşlarının y.lisans ve
doktora yapmaları için çalışanlarını desteklemesi ve
bunun teşvik edilmesi gerekmektedir.
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Öncelikli Teknolojik Hedef 5: Otonom hareketli sistemlere ve yönetim ara
birimlerine yönelik siber saldırıları önleyici teknolojiler
Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, otonom hareketli sistemlere ve yönetim ara birimlerine
uzaktan gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları
engelleyebilecek teknolojilerin geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
5.1. Otonom hareketli sistemlere ve yönetim ara birimlerine uzaktan gerçekleştirilebilecek siber
saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları engelleyebilecek teknolojiler

BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Yanıltma sinyali (spoofing) saldırılarına karşı sürekli algılama yapmalı.

1.

Sistem içi birimlerin ve sistem bütününün davranışsal anormalliklerini sürekli
takip edip algılamalı.
Kara deilk (blackhole) saldırılarını algılama
Mesh networklerde karşılaşılabilecek saldırıların algılanması
Gerekli durumlarda sistemler yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile
zenginleştirilmeli
Kriptolojik yöntemlerin kullanılması ve ulusal kripto sistemleri de desteklemesi
Güvenli güncelleme ve bakım özelliği olması

2.
3.

4.
5.
6.
7.

5.1
X
X
X
X
X
X
X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler




Elektronik Mühendisliği ve özellikle kontrol ve haberleşme alanı, Temel Mühendislik
alanları, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Ağ, Donanım, Algılama ve Tahmin
Etme, Sensörler
Veri paylaşımı gibi konularda Hukuk alanı da önemlidir.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


5.1. Dünya: THS 6-7 / TR: THS 2-3

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
5.1. Otonom hareketli sistemlere ve yönetim ara birimlerine uzaktan
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları
engelleyebilecek teknolojiler

144

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.



Dünya: Özellikle otonom araçlarda uluslararası marka olan firmaların dünya için
THS 6-7 olduğu düşünülmektedir.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
5.1. Otonom hareketli sistemlere ve yönetim ara birimlerine uzaktan
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları
engelleyebilecek teknolojiler




Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları odaklı bir iş birliği olması gerekmektedir.
Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri, Teknopark Firmaları, Kamu Kurumları
(örn:STB, TÜBİTAK ve ilgili enstitüleri), STK’lar
Bilimsel anlamda uluslararası iş birlikleri gereklidir.

Bütçe Öngörüleri
5.1. Otonom hareketli sistemlere ve yönetim ara birimlerine uzaktan
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları
engelleyebilecek teknolojiler




Proje başına >1 milyon TL - <50 milyon TL
Mobil ya da sabit ayrımı yapılabilir.
Harici güvenlik sistemlerinin entegre edilebileceği projeler de düşünülebilir. Örn:
Araca yönelik güvenlik duvarı.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

5.1. Otonom hareketli sistemlere ve yönetim ara birimlerine uzaktan
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları
engelleyebilecek teknolojiler





Bu alanda test altyapısının (örn. test yatağı) olmaması önemli bir eksiklik
doğurmaktadır. Hem ürün hem de altyapı açısından sıkıntı bulunmaktadır. Ayrıca
veri paylaşımı ve ilgili veri paylaşım platformları olmadığı için analiz de
yapılamamaktadır. Ticari kaygı olmayan özellikle akademik verilerin paylaşımı
etkinleştirilmelidir.
Ulusal veri altyapısı açısından değerlendirildiğinde veriye erişim ve veri paylaşımı
çok sıkıntılıdır. Ulusal veri altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir.
Pazar potansiyeli açısından henüz daha olgunlaşmamış bir alan olduğu için daha
düşük olabilir. Özellikle yurt içi pazar potansiyelinin düşük olduğu
değerlendirilmektedir. Ancak çok hızlı gelişen bir alandır bu nedenle önümüzdeki
yıllarda potansiyel çok yükselebilir.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

5.1. Otonom hareketli sistemlere ve yönetim ara birimlerine uzaktan
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları
engelleyebilecek teknolojiler


Doğal kaynaklarımızın katma değeri yüksek ihracata dönüştürülmesine katkı
açısından yan sanayi olarak potansiyel bulunmaktadır. Bu nedenle daha yüksek
olarak değerlendirilebilir (Örn. donanımsal tasarımın entegrasyonu açısından önemli
bir potansiyel bulunmaktadır (TAYSAD))
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Büyük ölçekli bir test yatağı altyapısı ihtiyacı
bulunmaktadır.
Bu alanda test altyapısının (örn. test yatağı)
olmaması önemli bir eksiklik doğurmaktadır. Hem
ürün hem de altyapı açısından sıkıntı
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları bulunmaktadır.
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
test altyapıları, vb.)
Ayrıca veri paylaşımı ve ilgili veri paylaşım
platformları
olmadığı
için
analiz
de
yapılamamaktadır. Ticari kaygı olmayan özellikle
akademik verilerin paylaşımı etkinleştirilmelidir.
(Örn. IEEE Data Portal’ın ulusal olarak
geliştirilmesi,
ortak
veri
havuzlarının
oluşturulması)30
KVKK ile ilgili düzenleme gerekmektedir. Özellikle
verilerin teknoloji geliştirilmesinde paylaşımı
Yasal / Teknik Düzenlemeler hususunda istisnalar sağlanabilir.
(Standartlar, mevzuatlar, patent
sistemi, vb.)
Belli bir standart bulunmamaktadır. Sektörel
uygulamalar açısından yabancı standartlar
bulunmaktadır.
IoT ekosistemi çok geniş ve IoT güvenliği
odaklanması çok spesifik bir alan olarak kalıyor. Bu
alana odaklı teknolojiler henüz olgunlaşmamış
seviyededir. Ancak çok hızlı gelişmekte olan bir
alandır. Öncelikle pazar ihtiyacı net olarak tespit
Pazara
Giriş
Sıkıntıları
(Son
edilmeli ve daha hedef odaklı çalışmalar
kullanıcıyla
etkileşim,
rekabet
yapılmalıdır. Veri paylaşımı ve veriye erişim çok
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
önemlidir.
vb.)
Yurt içi ürün geliştiriciler standart sıkıntısını hazır
olarak çözse bile yabancı ürünlerle rekabet
koşulları çok sıkıntılı. Başlangıç aşamasında
standart olmaması yurt içi piyasada odaklanma ve
yönlenmeyi de etkilen bir sıkıntı olarak ortaya

30

Örnek olarak: https://www.impactcybertrust.org/home#welcome
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çıkmaktadır. Yurt dışı gelişmelere
açısından da sıkıntılar bulunmaktadır.

yetişmek

Özellikle pazara giriş destekleri gerekmektedir.
Standartlaşmamış ve uzun vadede geleceği olan
teknoloji
ve
ürünler
açısından
ürün
standartlaştığında yerli üreticinin geri kalmaması
açısından önem arz etmektedir.

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş destekleri,
piyasaya yaygınlaştırma, yatırım
teşvikleri, ihracatı artırıcı unsurlar,
vb.)

Yerli üreticiler yurt dışı ürünleri takip etmek zorunda
kalıyor ve yeni ürün geliştirme kısmında piyasayı
oluşturamamış oluyorlar.Tekniğin yeni geliştiği ve
yenilikçi alanlarda üniversite ve sanayi iş birliğini
sağlayarak yeni piyasa oluşturacak potansiyelde
teknoloji ve ürünlerin desteklenmesi iyi olabilir
(“Out of the box” tarzında projelerin de
desteklenmesi açısından faydalı olacaktır. Özellikle
hızlı yükselme potansiyeli olan KOBİ/başlangıç
firmalarına yönelik teşvik edici sermaye desteği
sağlanabilir).
Özellikle veriye erişim destekelrinin, ulusal veri
altyapısının geliştirilmesini sağlayacak teşviklerin
verilmesi gerekmektedir.

Büyük sanayi kuruluşlarının destekleyici kısımda
da yer alması önemlidir.
Üniversite-Sanayi (Ar-Ge ve Üretici) iş birliği
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte desteklerinde alan odağı artırılmalıdır. Özel Sektör
kalifiye eleman, ara teknik eleman, Kuruluşlarının y.lisans ve doktora yapmaları için
vb.)
çalışanlarını desteklemesi ve bunun teşvik edilmesi
gerekmektedir.
Ticari kaygılar nedeniyle özel sektörün veri
paylaşımı ve akademinin, araştırmacıların veriye
erişimde yaşadığı kısıtlar bulunmaktadır.
Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi
Bilinen markalara ve üreticiye bağımlılık
sebepler,
strateji
değişikliği,
bulunmaktadır. Mevcut pazardaki lider kuruluşlara
yönetim değişikliği, vb.)
çalışma yapmak durumunda kalınmaktadır. Riskli
bir alan olarak görülmektedir. Sistem özeline
inmeyen araştırma sonuçlarının paylaşımı alana
giriş açısından riskleri azaltacaktır.
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Öncelikli Teknolojik Hedef 6: Son kullanıcı cihazlarının güvenliği için
teknolojiler
Öncelikle tespit (detection) ve önleme (prevention) bertaraf yöntemlerine yönelik
olarak, son kullanıcı cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı yazılım,
oltalama, veri kaçağı tespitine ve önlenmesine yönelik teknolojiler ile EDR (Uç Nokta
Tehdit Algılama ve Yanıt) ve tarayıcı izolasyonu gibi teknolojilerin yaygınlaştırılması /
güçlendirilmesi / geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
6.1. Son kullanıcı cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı yazılım, oltalama, veri
kaçağı tespitine ve önlenmesine yönelik teknolojiler
6.2. EDR (Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve tarayıcı izolasyonu gibi teknolojiler
6.3. Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin (görüntü, video ve ses) son kullanıcı cihazlarında tespit
edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine yönelik teknolojiler

BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Yazılım seviyesinde Kimlik ve Erişim Yönetimi standartlarına
uyumun gözetilmesi ve ulusal kullanıma alınacak yazılımların
tescillenerek uyumunun denetlenmesi, uyum seviyesini sağlamayan
yazılımların tescil edilmemesi ve ulusal olarak kullanıma
alınmaması
Yetkisiz erişim seviyesinde Kimlik ve Erişim Yönetimi
standartlarında sistem kritiklik seviyelerinin tanımlanması, yetkisiz
erişim tespiti anında verinin yok edilmesi
Kimlik ve Erişim Yönetimi sistemlerinde saldırılarda ele
geçirilebilecek bilgilerin en aza indirilmesi amaçlı çeşitli kriptolojik
yöntemlerin uygulanması (örn. veri anonimleştirme, anonim
sertifikalar, eş biçimli şifreleme ile hesaplama yöntemleri)
Makine öğrenmesi ile desteklenmiş, daha isabetli zararlı yazılım
tespiti yapabilecek uygulamalar geliştirilmelidir.
Kullanıcının cihazlarını kullanırken kaynak kullanımı, performans
kaybı, yavaşlık, hizmet kesintisi gibi kullanıcı deneyimini ve
verimliliğini olumsuz etkileyecek faktörlerin kabul edilebilir endüstri
standartlarının seviyesinde olması
Kullanıcı cihazlarında, kullanıcı ya da yönetici onayı olmadan
işletim sistemi seviyesinde ve kritik dosyalarda yapılan
güncellemelerin ve konfigürasyon değişikliklerinin tespit edilmesi ve
engellenmesi
Kullanıcılara gereğinden fazla verilmiş olan veya artık ihtiyaç
duyulmayan ve kullanılmayan yetkilerin belirlenerek kaldırılması

6.1

6.2

6.3

X

X

X

X

X

X

X
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8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Kullanıcı cihazlarına kullanıcıların her zaman en düşük yetki
seviyesi ile giriş yapması ve daha yüksek yetkilere ihtiyacı olan
faaliyetleri gerçekleştirmesi gerektiğinde sadece ihtiyacı olduğu
süre boyunca ve ihtiyaç duyduğu kadar yetki seviyesinin
yükseltilmesi
Küresel zararlı yazılım tespit uygulamaları ve veritabanları ile
entegre çalışabilecek altyapının kurulması
Ülkemizde tespit edilmese dahi uluslararası alanda tespit edilen
zararlı yazılım imzalarının hızlıca tespiti ve proaktif önlem
alınmasının kolaylaştırılması
Oltalamaların önlenmesine ilişkin saldırganların en sık kullandığı
sözcük öbekleri ve ifadeler göz önünde bulundurularak davranış
temelli sistemlerin geliştirilmesi
Ağ seviyesinde zararlı kullanıcı hareketlerinin tespitinde veri bilimi
uygulamaları kullanılması
Uluslararası veritabanlarının yanında ulusal siber tehdit istihbaratı
veritabanları ile entegre olması
Tanımlanan politikalara ve kurallara uygun olarak işlevleri yerine
getirdiğini doğrulayacak şekilde test edilmiş olması
Makine öğrenme teknolojileriyle (derin ağ) uç nokta cihazları için
yapay zekâ destekli saldırı destek sistemleri için son ürün
geliştirilmesi
Gerektiği taktirde kural tabanlı yöntemlerle hibrit bir sistemin inşa
edilmesi
EDR için ek olarak aşağıdaki kabiliyetleri desteklemelidir:
17.1. Uç nokta verilerinin toplanması
17.2. Kötü amaçlı yazılım analizi
17.3. Davranış analizi - şüpheli davranışları ortaya çıkarmak
için görünüşte zararsız olaylar zincirini birbirine bağlama
yeteneği
17.4. Veri korelasyonu ve zenginleştirme
17.5. İlgili uyarıların olaylarla ilişkisi
17.6. Olayların güvenirliği ve ciddiyetine göre
önceliklendirme
17.7. Tıklama zincirlerini görselleştirme araçları
17.8. Ağ izolasyonu, dosya karantinası, dosya kaldırma,
yeniden görüntüleme
17.9. süreç öldürme ve davranış engelleme dahil olmak
üzere iyileştirme
17.10. Politikalara veya önceden tanımlanmış kurallara
dayalı otomatik aksiyon alan ve düzelten iş akışları
Özellikle görüntü ve ses işleme yazılımlarındaki artış ve kolay
kullanılabilirlikleri, son kullanıcı güvenliğinin tehlikeye girmesi
durumunda, kullanıcı özelinde kötü niyetli video, görüntü veya ses
dosyası oluşturulabilmesini olanaklı kılmaktadır.

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
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Görüntü, video ve ses sahteciliği tespit yöntemleri geliştilmesi. Bu
yöntemlerin her biri için farklı yöntemlerin kurgulanması
gerekmektedir. Görüntü, video ve ses doğru tespit oranı ve yanlış
tespit oranı, yöntemlerin performansını belirlemekte kullanılabilir:
18.1. Görüntü sahteciliği alanında, tespit oranları gerek
piksel seviyesinde gerekse görüntü seviyesinde
gerçekleştirilebilir.
18.2. Video sahteciliğinde ise video bazında veya çerçeve
bazında doğru tespit ve hatalı tespit oranları elde edilebilir.
18.3. Ses dosyaları üzerinde de örnek ve dosya
seviyesinde, doğru ve hatalı tespit oranlarını belirlenebilir.
Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler
6.1. Son kullanıcı cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı yazılım, oltalama,
veri kaçağı tespitine ve önlenmesine yönelik teknolojiler


Bilgisayar Mühendisliği, Matematik

6.2. EDR (Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve tarayıcı izalosyonu gibi teknolojiler


Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği, İstatistik,
Matematik

6.3. Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin (görüntü, video ve ses) son kullanıcı
cihazlarında tespit edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine yönelik
teknolojiler


Bilgisayar Mühendisliği

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


6.1. Dünya: THS 9 / TR: THS 2-3



6.2. Dünya: THS 9 / TR: THS 4-5



6.3. Dünya: THS 4 / TR: THS 4

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
6.1. Son kullanıcı cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı yazılım,
oltalama, veri kaçağı tespitine ve önlenmesine yönelik teknolojiler
 Dünya: Cyberark, Thycotic, Beyondtrust, Wallix, Antivirüs ürünleri (THS 9)
 Yerli: EndPoint Privilege Management
6.2. EDR (Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve tarayıcı izalosyonu gibi teknolojiler
 Dünya:
o EDR olarak; FireEye, Symantec, RSA, CrowdStrike, Palo Alto
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Tarayıcı İzolasyonu olarak; CloudFlare, McAfee, Symantec, Kasm,
Authentic8
Yerli: Tarayıcı İzolasyonu olarak; Isoolate
o



6.3. Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin (görüntü, video ve ses) son kullanıcı
cihazlarında tespit edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine yönelik
teknolojiler
 Yerli: Video ve görüntü sahteciliği tespiti için TÜBİTAK 1001, TÜBİTAK 3001
projeleri kapsamında prototip ürünler geliştirilmiş durumdadır.
Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
6.1. Son kullanıcı cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı yazılım, oltalama,
veri kaçağı tespitine ve önlenmesine yönelik teknolojiler
6.2. EDR (Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve tarayıcı izalosyonu gibi teknolojiler


Üniversite, kamu araştırma merkezleri, teknopark firmaları ve sanayi kuruluşlarıyla
birlikte ortak bir konsorsiyum oluşturulabilir. Sanayi yoğunluklu bir oluşum gereklidir.

6.3. Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin (görüntü, video ve ses) son kullanıcı
cihazlarında tespit edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine yönelik
teknolojiler


Üniversite, kamu araştırma merkezleri, teknopark firmaları ve sanayi kuruluşlarıyla
birlikte ortak bir konsorsiyum oluşturulabilir. Araştırma yoğunluklu bir oluşum
gereklidir.

Bütçe Öngörüleri
6.1. Son kullanıcı cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı yazılım, oltalama,
veri kaçağı tespitine ve önlenmesine yönelik teknolojiler


Toplam 10 - 30 milyon TL bütçe gerekmektedir. 5-6 farklı proje öngörülmektedir her
biri 2-3 milyon TL olacağı düşünülmektedir. %25 Ar-Ge desteği, %75 ürünleşme için
kullanılabilir. (2 yıllık proje)

6.2. EDR (Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve tarayıcı izalosyonu gibi teknolojiler


Toplam 5-10 milyon TL bütçe gerekmektedir. 2-3 farklı proje öngörülmektedir her biri
2-3 milyon TL olacağı düşünülmektedir. %25 Ar-Ge desteği, %75 ürünleşme için
kullanılabilir. (2 yıllık proje)

6.3. Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin (görüntü, video ve ses) son kullanıcı
cihazlarında tespit edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine yönelik
teknolojiler


Her biri 1 milyon TL olmak üzere 3 adet Ar-Ge projesiyle desteklenebilir. (2 yıllık
proje)
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi


Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

6.1. Son kullanıcı cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı yazılım,
oltalama, veri kaçağı tespitine ve önlenmesine yönelik teknolojiler
6.2. EDR (Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve tarayıcı izalosyonu gibi teknolojiler
6.3. Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin (görüntü ve ses) son kullanıcı cihazlarında
tespit edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine yönelik teknolojiler






Nitelikli insan kaynağının sürekliliğinde sıkıntı bulunmaktadır.
Üniversite-Sanayi iş birliği yetersizdir.
İhracat potansiyeli yüksektir.
Geliştirilecek olan projeler sınırlayıcı patentlerden bağımsız durumda olacaktır.
Laboratuvar ve test (tümleştirme dahil) altyapılarının yeterliliği fonksiyonellik testleri
için yeterli durumdayken, siber geçirgenlik (kırmızı takım) için ise yetersiz olduğu
değerlendirilmektedir.

Ayrıca 6.3. için;



Akademik Ar-Ge birikimi çaısından akademinin bilgi birikiminin içselleştirilmesi
gerekmektedir.
Ticari pazarda ses, video ve görüntü seviyesinde adli analiz gerçekleştiren entegre
bir yazılım bulunmamaktadır. Bundan dolayı pazar potansiyelinin yüksek olduğu
değerlendirilmektedir.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

6.1. Son kullanıcı cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı yazılım,
oltalama, veri kaçağı tespitine ve önlenmesine yönelik teknolojiler
6.2. EDR (Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve tarayıcı izalosyonu gibi teknolojiler
6.3. Gerçek dışı çoklu ortam içeriklerin (görüntü ve ses) son kullanıcı cihazlarında
tespit edilebilmesine ve bu içeriklerin önlenebilmesine yönelik teknolojiler


Cari açığın azalmasına yüksek katkıları olacaktır.

Ayrıca 6.3 için;


Ulusal güvenlik açısından stratejik öneme sahip alanlarda yerlileşme oranın
yükseltilmesine, yurt içi ve yurt dışı pazar potansiyelinin artmasına ve ulusal Ar-Ge
kapasitesinin geliştirilmesine katkısı yüksek olacaktır.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
TRTEST (TÜBİTAK, TSE) fonksiyonellik testleri
yapabilmektedir. Sertifikasyon verebilmektedir.
Fonksiyonellik testleri için yeterli durumdayken
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
siber geçirgenlik (kırmızı takım) için ise yetersizdir.
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
test altyapıları, vb.)
Geliştirilecek ürünün testi aşamasında TÜBİTAK
UAKAE
iş
birliğinden
faydalanılması
gerekmektedir.
Pazara
Giriş
Sıkıntıları
(Son İlgili pazar boş olduğu için, gerekli tanıtımın yerel
kullanıcıyla
etkileşim,
rekabet ve küresel pazarda yapılması durumunda, istenilen
koşulları, kamu alımlarının etkisi, hedef
kitleye
kolaylıkla
ulaşılabileceği
vb.)
değerlendirilmektedir.
Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş destekleri,
Üniversite-Sanayi iş birliği desteklerinin (TÜBİTAK)
piyasaya yaygınlaştırma, yatırım
iyileştirilmesi gerekmektedir.
teşvikleri, ihracatı artırıcı unsurlar,
vb.)
İlgili alanda ülkemizde gelişmiş akademik personel
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte varlığı mevcuttur. Akademi- Kamu Araştırma
kalifiye eleman, ara teknik eleman, Merkezi iş birliği veya Akademi-Teknokent iş
vb.)
birlikleri ile siber güvenlik çözümünün rahatlıkla
geliştirilebileceği düşünülmektedir.
Ürünleşme sürecinde firmanın aktif olarak rol
Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi alacağı bir çözüm yerine, eş ortaklı çözümlerin
sebepler,
strateji
değişikliği, olması, tek taraflı problemlerin oluşması
yönetim değişikliği, vb.)
durumunda sonuca ulaşmayı garanti edebilme
açısından gerekmektedir.
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Öncelikli Teknolojik Hedef 7: Güvenilir işletim sistemi ve TEE teknolojilerinde
kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümleri
Önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf yöntemlerine yönelik olarak,
yazılım tabanlı beyaz kutu kriptografi ve donanım destekli özellikler içeren güvenilir
çalışma ortamı (Trusted Execution Environment, TEE) destekleyen güvenilir işletim
sisteminin ve TEE teknolojilerini kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümlerinin yerli
olarak geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
7.1. TEE teknolojilerini destekleyen güvenilir işletim sistemi
7.2. TEE teknolojileri kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümleri
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri

1.

İşletim sistemi üzerinde sızma testleri uygulanması

X

2.

Sayfalama ve tarifeleme algoritmalarının msn cinsinden ölçülmesi

X

Dosya sisteminde uygulanacak olan güvenlik algoritmalarının güvenlik analizinin
yapılması
Dosya sisteminde uygulanacak olan güvenlik algoritmalarının donanım destekli
güvenilir kriptografik çözümler ile geliştirilmesi
Hataya toleransının ölçülmesi
İşletim sisteminde farklı kaynaklardan gelen ve kriptorafik yöntemler ile
doğruluğu kanıtlanamayan uygulamalar için sosyal kontrol mekanizmaları
destekli güven yöntemleri geliştirilmesi
Açıklıkların tespiti için;
7.1. Erişim güvenliği yöntemleri
7.2. Sosyal kontrol yöntemleri (insanların duygularını ölçen,
değerlendiren, yönlendiren)
uygulanması
Yenilikçi teknolojilerle zararlı yazılım tespiti (makine öğrenmesi gibi yöntemlerle)
Tespitlerin başarı oranlarının belirleyecek metrikler geliştirilmesi

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

7.1

7.2

X

X
X

X

X
X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler
7.1. TEE teknolojilerini destekleyen güvenilir işletim sistemi
7.2. TEE teknolojileri kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümleri


Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, İstatistik
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


7.1. Dünya: THS 9 / TR: THS 2-3



7.2. Dünya: THS 9 / TR: THS 2-3

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
7.1. TEE teknolojilerini destekleyen güvenilir işletim sistemi
7.2. TEE teknolojileri kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümleri
Farklı donanım geliştiricileri farklı özellikli TEE donanımları geliştirmektedir. Geliştirilecek
olan işletim sistemi içerisinde bunları destekleyecek yazılımların (kütüphanelerin) bulunması
işletim sisteminin güvenirliği için önemli olacaktır.
Belirli olgun teknolojinin olmasına rağmen dinamik ihtiyaçlar/değişikler doğrultusunda
araştırma çalışmaları da bir yandan devam etmektedir.
Piyasada ürünlerin olmasına rağmen dinamik yapıdan dolayı işletim sistemlerinin yeni
teknolojilere göre geliştirilmesi gerekmektedir.


Dünya: Trusty TEE for Android (Açık Kaynak Projesi), OP-TEE (Arm TrustZone),
Qualcomm

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
7.1. TEE teknolojilerini destekleyen güvenilir işletim sistemi
7.2. TEE teknolojileri kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümleri




İhtiyaç sahipleri (Son kullanıcılar, özel ve devlet kurumları), yazılım geliştiren firmalar
ve Ar-Ge yapacak kurumları (Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma
Merkezleri, Kamu Kurumları) ile birlikte bir konsorsiyum oluşturulmalıdır.
Ayrıca teknik destek ve yaygınlaştırılması amacıyla uluslararası iş birlikleri
sağlanmalıdır.

Bütçe Öngörüleri
7.1. TEE teknolojilerini destekleyen güvenilir işletim sistemi
7.2. TEE teknolojileri kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümleri


Proje başına 2-3 milyon TL olacağı düşünülmektedir. %25 Ar-Ge desteği, %75
ürünleşme için kullanılabilir (2 yıllık proje).
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

7.1. TEE teknolojilerini destekleyen güvenilir işletim sistemi
7.2. TEE teknolojileri kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümleri



Yapılabilirlik şeması anlamlı bulunmuştur.
Piyasada ürünlerin olmasına rağmen dinamik yapıdan dolayı işletim sistemlerinin
yeni teknolojilere göre geliştirilmesi gerekmektedir.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

7.1. TEE teknolojilerini destekleyen güvenilir işletim sistemi
7.2. TEE teknolojileri kullanılan yeni mobil cihaz güvenlik çözümleri



Tüm kriterlerde çok yüksek etkisi olacağı düşünülmektedir.
Teknoloji tedarikçilerinin araştırma ve teknoloji geliştirme sürecinin kısalmasına
katkısı görece daha düşük olacağı değerlendirilmektedir.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Başarı oranlarının ölçümlenebilmesi için doğru
tespit, hatalı tespit metriklerinin TRTEST gibi
bilinen
test
kuruluşlarının
tarafından
değerlendirilmesi talep edilmelidir.
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli Fonksiyonellik testleri için yeterlidir durumdayken
test altyapıları, vb.)
siber geçirgenlik (kırmızı takım) için ise yetersizdir.
Geliştirilecek ürünün testi aşamasında TÜBİTAK
UAKAE iş birliğinden faydalanılabilir.
Yasal / Teknik Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar, patent
sistemi, vb.)
Pazara
Giriş
Sıkıntıları
(Son
kullanıcıyla
etkileşim,
rekabet
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
vb.)
Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş destekleri,
piyasaya yaygınlaştırma, yatırım
teşvikleri, ihracatı artırıcı unsurlar,
vb.)
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
kalifiye eleman, ara teknik eleman,
vb.)
Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi
sebepler,
strateji
değişikliği,
yönetim değişikliği, vb.)

Düzenlemeler firmaları uzun vadeli Ar-Ge yapmaya
teşvik edecek şekilde düzenlenebilir.
Bağlantıların kurulması pazara giriş sıkıntılarını
azaltabilir. Bazı kurum ve kuruluşlar bu konuda
öncülük sağlayabilir.

Teşviklerin
ve
desteklerin
arttırılması
gerekmektedir. Altyapı destekleri sağlanmalıdır.

İnsan kaynağımız yeterli değildir. Nitelikli insan
kaynağımım arttırılması gerekmektedir.
Firmalar
genelde
ürün
odaklı
çalışmak
istemektedir. Uzun vadeli çalışma yapan az firma
var ve bunun arttırılması gerekmektedir.
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Öncelikli Teknolojik Hedef 8: Uygulama güvenliği teknolojileri
Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf
yöntemlerine yönelik olarak, uluslararası standartlara (ISO/IEC 13335, ISO/IEC
12207) uyumlu kod güvenlik analiz ve test teknolojileri ile mevcut kullanımdaki
uygulamaların zafiyet yönetimini yapacak ve güvenli işletilmesini sağlayacak
teknolojilerin yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
8.1. Kod güvenlik analiz ve test teknolojileri
8.2. Uygulamaların zafiyet yönetimini yapacak ve güvenli işletilmesini sağlayacak teknolojiler
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Yazılım seviyesinde yazılımsal açıkları tespit edebilmesi
Yazılım seviyesinde tersine mühendislik saldırılarına karşı kod
karıştırma, vb. tekniklerin kullanılması
Mevcut işletim sistemlerinin güvenirliğini arttırmak için zafiyetleri
mümkün olduğu kadar otomatik tespit edip hızlı ve dinamik önlem
alabilen yöntemlerin geliştirilmesi

1.
2.

3.

8.1

8.2

X
X

X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler
8.1. Kod güvenlik analiz ve test teknolojileri
8.2. Uygulamaların zafiyet yönetimini yapacak ve güvenli işletilmesini sağlayacak
teknolojiler


Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği ve İstatistik

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


8.1. Dünya: THS 9 / TR: THS 6-9



8.2. Dünya: THS 9 / TR: THS 6-9

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
8.1. Kod güvenlik analiz ve test teknolojileri
 Dünya: Dünyada gelişmiş bir alandır.
 Yerli: AttackFlow
8.2. Uygulamaların zafiyet yönetimini yapacak ve güvenli işletilmesini sağlayacak
teknolojiler
 Dünya: Dünyada gelişmiş bir alandır.
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Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
8.1. Kod güvenlik analiz ve test teknolojileri
Kısa vadede kod güvenlik analizi araç (tool) kullanımından kaynaklı olarak insan kaynağının
artırılmasıyla belirli bir seviyeye kadar hızlıca geliştirilebilir. Test teknolojilerinde ise daha
uzun vadeli bir çalışma yapılması gerekmektedir.


Kamu kurumları ve özel sektörlere danışmanlık yapan kuruluşlar, araştırma
kurumları (Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri)

8.2. Uygulamaların zafiyet yönetimini yapacak ve güvenli işletilmesini sağlayacak
teknolojiler




İhtiyaç sahipleri (Son kullanıcılar, özel ve devlet kurumları), yazılım geliştiren firmalar
ve Ar-Ge yapacak kurumları (Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma
Merkezleri, Kamu Kurumları) ile birlikte bir konsorsiyum oluşturulmalıdır.
Teknik destek ve yaygınlaştırılması amacıyla uluslararası iş birlikleri sağlanmalıdır.

Bütçe Öngörüleri
8.1. Kod güvenlik analiz ve test teknolojileri
8.2. Uygulamaların zafiyet yönetimini yapacak ve güvenli işletilmesini sağlayacak
teknolojiler


>10 milyon TL
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

8.1. Kod güvenlik analiz ve test teknolojileri
8.2. Uygulamaların zafiyet yönetimini yapacak ve güvenli işletilmesini sağlayacak
teknolojiler


Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, bu teknolojinin geliştirilmesi için en büyük
etkendir. Şu anki durumda insan kaynağının yetersiz olduğu değerlendirilmektedir.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

8.1. Kod güvenlik analiz ve test teknolojileri
8.2. Uygulamaların zafiyet yönetimini yapacak ve güvenli işletilmesini sağlayacak
teknolojiler


Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, bu teknolojinin geliştirilmesi için en büyük
etkendir.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Ülkemizde siber güvenlik ürünlerinin fonksiyonellik
testleri TRTEST organizasyonunda yapılmakta ve
sertifikalandırılmaktadır. Ancak ürünlerin bypass
edilmesi veya siber dirençlerinin ölçülmesi için
yeterli test kriteri ve test merkezi bulunmamaktadır.
Testlerin başarı oranların ölçülebilmesi için doğru
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
ve hatalı tespit metriklerinin TRTEST gibi bilinen
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
test kurumları tarafından değerlendirilmesi talep
test altyapıları, vb.)
edilmelidir.
TRTEST
firmasının
sadece
organizasyon yapan değil teknik yeterliliği olan bir
firma seviyesine gelmesi gerekmektedir.
Geliştirilecek ürünün testi aşamasında TÜBİTAK
UAKAE
iş
birliğinden
faydalanılması
gerekmektedir.
Yasal / Teknik Düzenlemeler Statik ve dinamik analizlerin yapılabilmesi ve
(Standartlar, mevzuatlar, patent bunlarından hangi standartlara uygun olduğunun
sistemi, vb.)
belirlenmesi amacıyla çalışmalar gerekmektedir.
Pazara
Giriş
Sıkıntıları
(Son
Mevcut uluslararası rakiplerin THS seviyesi olarak
kullanıcıyla
etkileşim,
rekabet
çok yukarda olması pazara giriş aşamasında yerli
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
ürünler için güven problemleri oluşturmaktadır.
vb.)
Özellikle kısa vadede, kod güvenlik analizi araç
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
(tool) kullanımında nitelikli insan kaynağının
kalifiye eleman, ara teknik eleman,
artırılmasıyla belirli bir seviyeye kadar hızlıca
vb.)
geliştirilebilir.
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Öncelikli Teknolojik Hedef 9: Bulut güvenliği teknolojileri
Tespit (detection), önleme (prevention), etki azaltma (mitigation) ve saldırı (cyber
warfare) bertaraf yöntemlerine ve ağ, yazılım seviyeleri ile veri kaçağı, yetkisiz erişim,
yetki yükseltme siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, bulut sistemlerinin siber
güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin
uygulanabilmesini sağlayacak, 5G altyapı bileşenlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak,
bulut ortamında yönetilen verilerin güvenliği ve mahremiyeti ve bulut altyapılarına
güvenli entegrasyon sağlayacak teknolojiler ile bu altyapılardan faydalanmak için bulut
tabanlı siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
9.1. Bulut ortamında yönetilen verilerin güvenliği ve mahremiyeti ile bulut altyapılarına güvenli
entegrasyonunu sağlayacak teknolojiler
9.2. Bulut altyapılarından faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik teknolojileri (kötücül
yazılım analiz araçları, aykırılık tespiti, DDoS karşıtı önlemler, vb.)
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Öncelikle, gelişmiş bir bulut ortamının kurulması bahsedilen ürün ve
teknolojilerin geliştirilmesi açısından elzemdir. Geliştirilecek ürün ve
teknolojilerin denenmesi için de öncelikle destekleyici bulut ortamı
gerekmektedir.
Mevcut bulut sağlayıcılarının üzerinde kullanılabilecek güvenlik
servislerinin geliştirilmesi (App store ürünü gibi. Platform kurulana kadar
tekno)
Bulut ortamında çalışan güvenlik hizmeti verilmesi (örn. bulut imaj
sunucusu olarak FaaS)
Bulut hizmetinin sağlanmasında sanal makinelerinin yerine kullanılan
konteynerların güvenliği de önemlidir. Konteynır güvenliği (aralarındaki
ağ ve imajlalarının güvenliği)
Konteynerlerin üzerinde çalıştığı hostların güvenliği
FaaS güvenliğini sağlayacak bulut teknolojilerin geliştirilmesi (bu tip
teknolojiler neredeyse tamamen bulut sağlayıcıya bağlıdır)
SaaS güvenliğini sağlayacak bulut teknolojilerin geliştirilmesi
Donanım bazlı kriptografik yapıları da içerecek Smart NIC gibi güvenlik
çözümleri içermesi
8.1. Donanımsal güvenlik öncelikli olması
8.2. Hızlandırıcı kartlar içermesi
8.3. İlgili standartları destekleyecek donanımlar geliştirilmesi
8.4. Yan kanala karşı dayanıklı ürünler olması

9.1

9.2

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
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8.5. Altyapının kurulması için bu donanımların öncelikli olarak
bulunması
8.6. Yeni kanal saldırıları çok hızla gelişen bir alan olduğundan
çiplerin üretimi ve güncellenmesi31
Yeni gelişen atakları takip edip sistemi sürekli güncel tutması,
Homomorfik Şifreleme kullanılması32
SDN ve NFV teknolojileri kullanılarak bulut güvenlik servislerinin
geliştirilmesi
DDoS saldırılarına karşı bulut teknolojisi destekli ölçeklenebilir güvenlik
çözümlerinin geliştirilmesi
DDoS saldırılarına karşı hız ve güvenlik önemli olduğu için linux kennel
tarafından desteklenen özelliklere (eBPF,XDP, vb.) sahip olması

9.
10.
11.
12.

X
X
X
X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler
9.1. Bulut ortamında yönetilen verilerin güvenliği ve mahremiyeti ile bulut
altyapılarına güvenli entegrasyonunu sağlayacak teknolojiler
9.2. Bulut altyapılarından faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik teknolojileri
(kötücül yazılım analiz araçları, aykırılık tespiti, DDoS karşıtı önlemler, vb.)


Makine Öğrenmesi, Ağ Uzmanlığı, Donanım Programlama ve Geliştirme, Kriptoloji,
Yazılım Geliştirme, Bulut Sistemi Uzmanlığı

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


9.1. Dünya: THS 8 / TR: THS 4



9.2. Dünya: THS 9 / TR: THS 3

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
9.1. Bulut ortamında yönetilen verilerin güvenliği ve mahremiyeti ile bulut
altyapılarına güvenli entegrasyonunu sağlayacak teknolojiler
 Dünya: NETDATA Cloud, Fly, Koyeb, Cloud Foundry, Pulumi, Convox, Getam
Ambassador, OVH Cloud, Toast, City Cloud33
 Yerli: TÜBİTAK BİLGEM Safir Depo
9.2. Bulut altyapılarından faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik teknolojileri
(kötücül yazılım analiz araçları, aykırılık tespiti, DDoS karşıtı önlemler, vb.)
 Dünya: Virüs Total API
 Yerli: TÜBİTAK BİLGEM

İlerleyen zamanda çip üretimi de düşünülmelidir (belli bir hacme ulaşmak önemlidir). Her zaman yeni bir yan kanal saldırısı gelişmekte olduğundan
bu çiplerin güncellenmesi önemlidir.
32
Ciddi bir ekibin yeni gelişen atakları takip edip sistemi sürekli güncel tutması gerekmektedir. Homomorfik Şifreleme (Homomorphic Encryption)
kullanılabilir (genel kullanıma henüz açık değil çünkü yavaş, ancak özel kullanımı yaygınlaşabilir, özellikle askeri e-enterprise kullanımlarında)
33
Örnek olarak; https://www.netdata.cloud / https://fly.io / https://www.koyeb.com / https://www.cloudfoundry.org / https://www.pulumi.com /
https://convox.com / https://app.getambassador.io/initializer / https://www.ovh.ie / https://www.toast.com/kr / https://citycloud.com
31

168

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri


Bulut altyapısını kurmak için Turkcell, Türksat gibi büyük ölçekli veri hizmeti
sunan kuruluşlar, ISP (Inernet Service Provider) ve KOBİ’ler

9.1. Bulut ortamında yönetilen verilerin güvenliği ve mahremiyeti ile bulut
altyapılarına güvenli entegrasyonunu sağlayacak teknolojiler




Makine öğrenmesi, ağ uzmanları, donanım programlama, kriptoloji uzmanları,
donanım geliştiriciler, yazılım geliştiriciler, siber güvenlik uzmanları, sistem
yöneticileri, bulut sistemi yöneticilerine sahip KOBİ’ler ve/veya Teknopark Firmaları
ve/veya Kamu Araştırma Merkezleri ve Üniversiteler
Müşteri olarak büyük ölçekli veri merkezi işleyen veya işleten kamu kurumları

9.2. Bulut altyapılarından faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik teknolojileri
(kötücül yazılım analiz araçları, aykırılık tespiti, DDoS karşıtı önlemler, vb.)


Makine öğrenmesi, ağ uzmanları, donanım programlama, kriptoloji uzmanları,
donanım geliştiriciler, yazılım geliştiriciler, siber güvenlik uzmanları, sistem
yöneticileri, bulut sistemi yöneticilerine sahip KOBİ’ler ve/veya Teknopark Firmaları
ve/veya Kamu Araştırma Merkezleri ve Üniversiteler

Bütçe Öngörüleri
9.1. Bulut ortamında yönetilen verilerin güvenliği ve mahremiyeti ile bulut
altyapılarına güvenli entegrasyonunu sağlayacak teknolojiler




Bulut kurmak için 100 milyon dolar seviyelerinde bütçe gerekebilecektir. (Türkiye
çapında hizmet verecek altyapı şeklinde)
En az 3 tane yere (biri gizli olmak üzere) dağıtık olarak kurmak gerekecektir.
1-10 milyon TL bütçeli projeler halinde yıllık yaklaşık 20 milyon TL bütçeden
bahsedilebilir.

9.2. Bulut altyapılarından faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik teknolojileri
(kötücül yazılım analiz araçları, aykırılık tespiti, DDoS karşıtı önlemler, vb.)





Bulut kurmak için 100 milyon Dolar seviyelerinde bütçe gerekebilecektir. (Türkiye
çapında hizmet verecek altyapı şeklinde)
Standart güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi, bulut destekli yenilikçi güvenlik
hizmetlerinin geliştirilmesi için 1-10 milyon TL’lik bütçeli projeler halinde yıllık
yaklaşık 20 milyon TL bütçeden bahsedilebilir.
En az 10 çeşit DDos çözümü üretilebilir.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

9.1. Bulut ortamında yönetilen verilerin güvenliği ve mahremiyeti ile bulut
altyapılarına güvenli entegrasyonunu sağlayacak teknolojiler
9.2. Bulut altyapılarından faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik teknolojileri
(kötücül yazılım analiz araçları, aykırılık tespiti, DDoS karşıtı önlemler, vb.)







Her şeyden önce ulusal bulut altyapısının kurulması elzem durumdadır.
5G ve ötesi çalışmalar hayata geçtikten sonra kullanılacak olan bulut altyapıların
Türkiye’de işletilmesi siber güvenliğin sağlanması açısından bir zorunluluk haline
gelecektir.
Akademik Ar-Ge birikimi ve nitelikli insan kaynağı açısından bu konuda çalışma
yapan yeterince akademisyen mevcuttur. Mevcutta yetişen öğrenciler de
bulunmaktadır. Teknokent şirketlerinde bu konuda çalışan personel sayısı
artmaktadır. İyiye yakın seviyede bir yeterlilik olduğu düşünülmektedir.
Yazılım altyapısının (açık kaynak kütüphaneler, paket programlar, programlama
dilleri) yeterliliği açısından bakıldığında bulut ortamlarında açık kodlu yazılımlar
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yazılımların kullanılarak bulut ortamının geliştirilmesi ve
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bulut yazılımlarının ortaya konması için ülke ortamında bir topluluk (community)
kurulması faydalı olacaktır.
Yabancı yazılımdan/donanımdan bağımsızlık durumu çok yetersizdir. %100’e yakın
bağımlılık söz konusudur. sanal makineleri oluşturmak için kullanılan yazılımlar
bizim kontrolümüzde değildir.
Ar-Ge ve yenilik destek/teşviklerinin artırılması gerekmektedir. Özellikle,
araştırmacıları yetiştirmek üzere Ar-Ge teşvikleri artmalıdır. BTK’nın başlattığı 5G
ve ötesi yüksek lisans destekleme programının başarılı olduğu düşülmektedir.
(operatörler yönetiyor, bursiyer maaşları buradan geliyor). Bulut için benzer bir
model düşünülebilir.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

9.1. Bulut ortamında yönetilen verilerin güvenliği ve mahremiyeti ile bulut
altyapılarına güvenli entegrasyonunu sağlayacak teknolojiler
9.2. Bulut altyapılarından faydalanmak için bulut tabanlı siber güvenlik teknolojileri
(kötücül yazılım analiz araçları, aykırılık tespiti, DDoS karşıtı önlemler, vb.)



Ulusal güvenlik açısından stratejik öneme sahip alanlarda yerlileşme oranın
yükseltilmesine katkısı çok yüksek olacaktır ve çok önemliir.
Ülkemizde kurulacak olan bulut platformunda/platformlarında yer alan bilgiler
açısından güvenliği ulusal güvenlik meselesidir.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son
kullanıcıyla etkileşim, rekabet
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
vb.)

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş destekleri,
piyasaya yaygınlaştırma, yatırım
teşvikleri, ihracatı artırıcı unsurlar,
vb.)

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
kalifiye eleman, ara teknik eleman,
vb.)

Diğer

Bulut hizmetinin ticari olarak anlamlı olması ölçek
ekonomisi ile orantılıdır. Piyasaya ilk girildiğinde
çok az müşteri ile büyük bir ekibin giderini
karşılamak gerektiği için önemli bir sermaye
gerekmektedir. Fiyat olarak rekabet edebilmek için
müşteri sayılarının artması gerekmektedir. Ölçek
ekonomisi yakalanana kadar teşvik ve devlet
tarafından öncelik verilmesi önemli olacaktır.
Sağlıklı bir rekabet ortamı için büyük çaplı en az
iki platform olması rekabet ve maliyetler açısından
daha faydalı olacaktır.
Ar-Ge ve Yenilik Destek ve Teşviklerinin artması
gerekmektedir. Araştırmacıları yetiştirmek üzere
Ar-Ge teşvikleri artmalıdır.
BTK’nın başlattığı 5G ve ötesi yüksek lisans
destekleme programı başarılı(operatörler
yönetiyor, bursiyer maaşları buradan geliyor)
gitmektedir. Bulut için benzer bir model
düşünülebilir.
Üniversitelerimizin kalifiye öğrenci ve
akademisyenler yetiştirebilmesi için pazara ve
özel sektöre yakın olmaları önemlidir.
Sertifika programları insan kaynağı gelişimi
konusunda faydalı olabilir.
BTK’nın başlattığı 5G ve ötesi yüksek lisans
destekleme programı başarılı(operatörler
yönetiyor, bursiyer maaşları buradan geliyor)
gitmektedir. Bulu için benzer bir model
düşünülebilir.
Bu konuda gelişmenin sağlamasını sağlayacak
olan ulusal çapta bir bulut altyapısı
kurulmasıdır. Bulut alt yapısının kurulmuş olması
bulut ile ilgili tüm çalışmaları büyük oranda
hızlandıracaktır.
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5G ve ötesi çalışmalar hayata geçtikten sonra
kullanılacak olan bulut altyapılarının Türkiye’de
işletilmesi siber güvenliğin sağlanması açısından
bir zorunluluk haline gelecektir.
Türkiye’deki regulasyonlar verinin yurt dışına
gitmesine yönelik olmakla birlikte bu konu
sektörde “Bulut Yasak” şeklinde algılanmaktadır.
Bu konuda farkındalığın artırılması gerekmektedir.
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Öncelikli Teknolojik Hedef 10: Kuantum kriptografi ve kuantum sonrası
kriptografi teknolojileri
Tespit (detection), önleme (prevention) ve etki azaltma (mitigation) bertaraf
yöntemlerine ve özellikle yazılım seviyesi siber tehdit unsurlarına yönelik olarak,
kuantum kriptografi ve kuantum sonrası kriptografi teknolojilerini kullanan siber
güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi, açık kaynaktan geliştirilen kriptografik
yazılımların güvenlik açıklarının tespitini yapacak teknik altyapıların oluşturulması
Kritik Ürün/Teknolojiler:
10.1. Kuantum kriptografi teknolojileri (uzun vadeli)
10.2. Kuantum sonrası kriptografi teknolojileri (kısa-orta vadeli)
10.3. Açık kaynaktan geliştirilen kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının tespitini yapacak
teknik çözümler (kısa-orta vadeli)
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
Bu hedefin gerçekleştirilmesi için öncül teknolojiler olarak ilk aşamada “Kuantum Bilgi,
Kuantum Bilgi İletim ve Kuantum Hesaplama Teknolojileri”nin geliştirilmesi gerekmektedir:


Kuantum mesajları bir yerden bir yere güvenli şekilde aktarımının yapılmasına yönelik
teknoloji ve tekniklerin geliştirilmesi
Kuantum bilgi şifreleme ve bilgi aktarım teknolojileri ve algoritmaları
Bu alanda teorik araştırmalar- Kuantum bilgi şifreleme ve bilgi aktarım algoritmaları




No.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Mevcutta var olan ürün ve sistemlerin kuantum sırası ve sonrası
gizlilik ve güvenliğinin sağlanması
Anahtar dağıtımını güvenli olarak (fiber, uydu ve otonom araçlar
ile bağlantılı anahtar dağıtım sistemi gibi) gerçekleştirebilen
Hibrit sistemlerin tasarlanması
Kuantum anahtar geliştirilmesi ve anahtar dağıtım sistemlerinin
uydu ve otonom araçlar bazlı sistemleri üzerinden tasarlanması
Kuantum bilgisayarlarda polinom zamanda (veya yakın
karmaşıklık) kriptoanaliz algoritmalarının geliştirilmesi
Kriptoanaliz odaklı kuantum bilgisayar tasarımına odaklanılması
Kuantum anahtar geliştirilmesi ve anahtar dağıtım sistemlerinin
fiber, uydu ve otonom araçlar bazlı sistemleri üzerinden
tasarlanması
Uzun süre gizli kalması gereken bilgilerin kuantum hesaplamaya
karşı güvenliği için acil çözümler geliştirilmesi ve mevcut
sistemlere entegre edilmesi

10.1 10.2 10.3
X

X

X

X
X
X

X
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Simetrik şifrelemeyi desteklemesi:
8.1. Mevcut anahtar boyutlarının/ blok uzunluklarının
güncellenmesi ve yeni tasarımların geliştirilmesi
8.2. Mevcut mimari/sistemlere yakın performans (anahtar
boyutu, hız vb. bakımlardan) gösterebilen ve/veya
performansı iyileştirilmiş
Asimetrik şifrelemeyi desteklemesi:
9.1. Yenilikçi tasarımların geliştirilmesi
9.2. Algoritmik alt modüllerin güncellenmesi
9.3. Haberleşme protokollerinin
güncellenmesi/iyileştirilmesi
9.4. Belirli ihtiyaçlara uygun alt işlemci tasarımları
9.5. Mevcuda yakın performans (anahtar boyutu, hız vb.)
gösterebilen ve/veya performansı iyileştirilmiş olması
9.6. Yapılacak tasarımların güvenlik analizlerinin
tasarlanması ve ilgili gerçek zamanlı algoritmaların
eşzamanlı olarak tasarlanması
Yazılım zayıflık ve zafiyetlerinin giderilmesi ve test edilmesi ve
test edilebilmesine yönelik yerli yazılım araçlarının geliştirilmesi
Zararlı yazılımların test edilmesi ve test edilebilmesine yönelik
yerli yazılım araçlarının geliştirilmesi
İlgili tersine mühendislik yazılımlarının geliştirilmesi
Yan kanal analizleri için var olan yöntemlerin gerçek zamanlı
uygulanması
Yan kanal analizleri için yenilikçi yöntemlerin tasarlanması
(özellikle donanımsal özel ihtiyaçları karşılayabilecek)
Özellikle gizli ve çok gizli güvenlik seviyeleri için kritik olan
donanımsal çözümlerin, yazılım çözümleri ile eşzamanlı olarak
geliştirilmesi

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

X

X

X
X
X
X
X
X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler
10.1. Kuantum kriptografi teknolojileri (uzun vadeli)
10.2. Kuantum sonrası kriptografi teknolojileri (kısa-orta vadeli)
10.3. Açık kaynaktan geliştirilen kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının tespitini
yapacak teknik çözümler (kısa-orta vadeli)


Fizik, Matematik, İstatistik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,
Kontrol ve Haberleşme Mühendisliği, Makina Mühendisliği
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)
THS

D (10.1)

TR (10.1)

D (10.2)

TR (10.2)

D (10.3)

TR (10.3)

THS 1

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 2

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 3

☐

☒

☐

☐

☐

☐

THS 4

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 5

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 6

☒

☐

☐

☐

☐

☒

THS 7

☐

☐

☐

☒

☐

☒

THS 8

☐

☐

☒

☒

☒

☐

THS 9

☐

☐

☐

☐

☒

☐

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
10.1. Kuantum kriptografi teknolojileri (uzun vadeli)
 Dünya: Bu konu, ülkemizde olduğu gibi dünyada da gelişmekte olan bir alandır.
o Çin ve Singapur’da bu alanda faaliyet gösteren firmalar vardır. Singapur
menşeli çok uluslu Speqtral34 firması uydu üzerinden anahtar dağıtım
sistemleri üzerine çalıştığını belirtmektedir.
o Drone tabanlı Kuantum Anahtar Dağımı (QKD)35;
o İngiltere-Singapur “Uydu Kuantum Anahtar Dağımı” İş Birliği36


Yerli:
o Kuantum anahtar dağıtım sistemlerine yönelik olarak faaliyet gösteren
Qubitrium
o Sualti kuantum anahtar dagitim sistemi geliştiren Özyeğin Üniversitesi
OKATEM Arastirma Merkezi filiz firması (spin-off) Hyperion Technologies37
İtalya'da bulunan NATO Sualti Arastirma Merkezine38 proje yapmaktadır.
Kısa sürede teslimatı planlanmaktadır.

10.2. Kuantum sonrası kriptografi teknolojileri (kısa-orta vadeli)


Dünya: Dünyada, Anahtar değişim sistemleri ve kafes tabanlı algoritmaları gerçek
zamanlı olarak çalışan, standartlarını eşzamanlı geliştiren firmalar mevcuttur.
o ABD, Çin ve Singapur’un aksigne, kuantum sonrası teknolojilerine ağırlık
vermektedir.39

34

https://speqtral.space/
Drone-based quantum key distribution, https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11678/116780X/Drone-basedquantum-key-distribution-QKD/10.1117/12.2582376.short?SSO=1
36
Singapore and the United Kingdom will partner to build and fly a satellite quantum key distribution (QKD),
https://www.gov.uk/government/publications/facilitating-a-10m-uk-singapore-satellite-based-quantum-key-distribution-collaboration
37
https://www.hyperiontechs.com/
38
CMRE: https://www.cmre.nato.int/
35

39

Örnek olarak; https://www.nsa.gov/what-we-do/cybersecurity/quantum-key-distribution-qkd-and-quantum-cryptography-qc/
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o
o
o
o


Open Quantum Safe40,
Google Kuantum Sonrası Kriptografi Çalışmaları41,
NIST42,
Kyber

Yerli:
o HAVELSAN İLETİ uygulamasının kuantum sonrası güvenli hale getirilmesi
üzerine çalışmalar mevcuttur.
o Kimlik denetimi üzerine çalışan IBSS firmasının, Rönesans Holding’in bu
alanda devam eden çalışmaları mevcuttur.
o TÜBİTAK BİLGEM UEKAE, ASELSAN, ODTÜ, OMÜ bu alanda
çalışmalarına devam etmektedir.
o Sabancı Üniversitesi’nin özel ürün olarak geliştirme üzerine çalıştığı
kuantum sonrası yazılımlar mevcuttur.

10.3. Açık kaynaktan geliştirilen kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının tespitini
yapacak teknik çözümler (kısa-orta vadeli)


Dünya: Dünyada özellikle yazılım zayıflık ve zafiyetlerinin bertarafına yönelik
standartlar ve yazılımlar geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. CERT C, MISRA C,
OWASP standartları ayrıca ISO standardı bu anlamda akla gelen başlıca örneklerdir.
o Küresel ölçekte geliştirilmiş olan standartlar:
 ISO/IEC TS 17961 C Secure Coding Rules
 ISO/IEC-JTC1/SC22/Working Group 14: The C Standardization
Working Group
o Diğer bir örnek olarak Riscure43 firması verilebilir.



Yerli: HAVELSAN, TÜBİTAK BİLGEM, SSM, ASELSAN buna benzer geliştirme
faaliyetleri yürütmektedir.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
10.1. Kuantum kriptografi teknolojileri (uzun vadeli)




Sanayi-Akademi/Ar-Ge Merkezleri-Kamu İş Birliği
(Uzun vadeli bir konsorsiyum ve sürdürülebilir finansmanın sağlanması)
Üniversiteler, Büyük Ölçekli Firmalar, KOBİ’ler, Araştırma Merkezleri, Kamu
Kurumları (DDO vb.)44

40

https://openquantumsafe.org/applications/external.html
https://security.googleblog.com/2016/07/experimenting-with-post-quantum.html
42
https://csrc.nist.gov/News/2020/pqc-third-round-candidate-announcement
43
https://www.riscure.com/
44
Örnek olarak; TÜBİTAK 1004 ve AB’de burada öngörülen uzun vadeli konsorsiyum yapılarına benzer bir yapı planlanmalıdır. Quantum
Technology,
The
future
is
Quantum
(qt.eu),
Industry&QT
(quantera.eu),
https://www.quantera.eu/images/D6.2_Guidelines_in_Responsible_Research_and_Innovation_in_QT.pdf
41
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10.2. Kuantum sonrası kriptografi teknolojileri (kısa-orta vadeli)
10.3. Açık kaynaktan geliştirilen kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının tespitini
yapacak teknik çözümler (kısa-orta vadeli)




Sanayi-Akademi/Ar-Ge Merkezleri-Kamu İş Birliği
(Uzun vadeli bir konsorsiyum ve sürdürülebilir finansmanın sağlanması)
Üniversiteler, Büyük Ölçekli Firmalar, Araştırma Merkezleri

Bütçe Öngörüleri
10.1. Kuantum kriptografi teknolojileri



>80 milyon TL
Uzun vadeli

10.2. Kuantum sonrası kriptografi teknolojileri



Her proje için 1-3 milyon TL aralığında; Toplam konsorsiyum için > 10 milyon TL
Kısa-orta vadeli

10.3. Açık kaynaktan geliştirilen kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının tespitini
yapacak teknik çözümler



Her proje için 1-5 milyon TL aralığında; Toplam konsorsiyum için > 15 milyon TL
Kısa-orta vadeli
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

10.1. Kuantum kriptografi teknolojileri (uzun vadeli)
10.2. Kuantum sonrası kriptografi teknolojileri (kısa-orta vadeli)
10.3. Açık kaynaktan geliştirilen kriptografik yazılımların güvenlik açıklarının
tespitini yapacak teknik çözümler (kısa-orta vadeli)




Akademik Ar-Ge birikimi açısından bakıldığında bu alanlarda bilimsel çalışma
yapacak doktoralı araştırmacıların çalışabileceği ulusal laboratuvarlar, araştırma ve
üretim merkezleri ve enstitülerin kurulması gerekmektedir.
Sanayinin kurulacak bu merkez ve enstitüler ile ortak çalışabileceği bir ortamda,
yetişmiş doktora ve doktora sonrası araştırmacı ve uzmanların araştırma faaliyetleri
yürütebileceği bir çatı kuruluş yapısı ihtiyacı vardır.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

10.2. Kuantum sonrası kriptografi teknolojileri (kısa-orta vadeli)


Çığır açıcı (Breakthrough) yeniliklerin önünün açılmasına katkısı çok yüksek olacağı
değerlendirilmektedir.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Bu alanlarda bilimsel çalışma yapacak doktoralı
araştırmacıların
çalışabileceği
ulusal
laboratuvarlar, araştırma ve üretim merkezleri ve
enstitülerin kurulması gerekmektedir.

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
Sanayinin kurulacak bu merkez ve enstitüler ile
test altyapıları, vb.)
ortak çalışabileceği bir ortamda, yetişmiş doktora
ve doktora sonrası araştırmacı ve uzmanların
araştırma faaliyetleri yürütebileceği bir çatı kuruluş
yapısı ihtiyacı vardır.
Ulusal düzeyde standartların iyileştirilmesi için
mevzuat çalışmaları ve bunların takibi konuları
önem kazanacaktır.
Birlikte çalışılabilirdik ve sanayinin uygulamaya
geçebilmesi için standartlaşma önemli bir konudur.
BTK ve TSE, AB ve ABD standartlarının ülkemiz
Yasal / Teknik Düzenlemeler için kullanılabilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar
(Standartlar, mevzuatlar, patent yapmaktadır.
sistemi, vb.)
Ancak, kuantum hesaplamaya dayanıklı imza
standartlarında henüz olgunlaşmış bir düzenleme
bulunmamaktadır.
BTK ve TSE’ye standartlaşma çalışmalarında
danışmanlık
verebilecek
uzman
grupların
oluşturulması
ve
danışma/görüş
alma
mekanizmaları oluşturulması önem kazanacaktır.
Belirlenen disiplinlerde YÖK ve TÜBİTAK
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
tarafından doktora ve doktora sonrası bilimsel
kalifiye eleman, ara teknik eleman,
teşvik ve desteklerin sürekli olarak sağlanması
vb.)
gerekmektedir.
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Öncelikli Teknolojik Hedef 11: Dijital Adli Analiz teknolojileri
Tespit (detection) bertaraf yöntemine ve donanım seviyesi ile veri kaçağı, yetkisiz
erişim, yetki yükseltme, ifşa/mahremiyet siber tehdit unsurlarına yönelik olarak, dijital
ortamlarının (telefon, sabit disk) kopyasını alabilecek, kopya ortamlar üzerinde
inceleme, sayısal delil ayrıştırma ve raporlama yapabilecek; siber saldırılarda son
kullanıcı cihazlarından delil toplama gibi özelliklere sahip, olay müdahale (DFIR)
teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi
Kritik Ürün/Teknolojiler:
11.1. Olay müdahale (DFIR) teknolojileri
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Masaüstü, dizüstü, tablet, cep tel benzeri mobil cihazlar vb. sunucu tip
bilgisayarlarda kullanıcı şifrelerinin kırılması için yerli donanım ve ilgili
yazılımlarının geliştirilmesi
Adli kopyalama donanımları/yazılımları (Veri yazma-koruma donanım ve
yazılımları dahil)
Ağ izleme donanım ve yazılımları
Veri kurtarma donanım ve yazılımları
Güvenli veri silme donanım ve yazılımları
Ram bellek (uçucu bellek) görüntü alma donanım ve yazılımları
Yapay zeka tabanlı yazılımların geliştirilmesi– Özellikle Yapay zeka ve
makine öğrenmesi tabanlı Senaryo analizleri, analitik yazılımlar vb.
Adli bilişim analizi amaçlı biyometrik veri ve ses analizlerinin donanım ve
yazılımları
Adli süreçlerde uzun vadeli dijital veri ve görüntü saklamaya/arşivlemeye
yönelik bulut ve blokzincir tabanlı yazılımlar
Adli bilişim analizlerinde kullanılacak, dijital para üzerinde geriye dönük suç
analizi ve transfer takibi yapabilen yazılımlar
Mobil uygulamalar özelinde, adli bilişim analizler yapılabilmesine yönelik
kullanıcı hareketleri yazılımları
Büyük veri sistemlerinin adli bilişim analizlerinin/incelemelerinin yapılmasına
yönelik yazılımlar
Ulusal/Uluslararası hukuk altyapılarının uyumluluk takibini gerçekleştirecek
yazılımlar
Olay müdahalede son kullanıcı cihazlardan gerçek zamanlı çoklu veri
toplayabilecek yazılım ve sistemlerin geliştirilmesi
EDR/XDR sistemlerin yerli geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Derin paket analizi yapabilecek donanım ve yazılımlar

11.1
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
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Ağ seviyesinde veri toplanabilmesi ve gerçek zamanlı adli bilişim analizleri
için NDR teknolojilerinin geliştirilmesi
Nesnelerin internetine yönelik adli bilişim inceleme yazılımları

17.
18.

X
X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler
11.1. Olay müdahale (DFIR) teknolojileri



Adli Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi
Hukuk, Adli Tıp

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


11.1. Dünya: THS 8-9 / TR: THS 6-9

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
11.1. Olay müdahale (DFIR) teknolojileri


Dünya: DFIR teknolojileri Adli bilişim ve Olay Müdahale çözümlerini içermektedir.
o Dünyada adli bilişim alanında çözüm üreten birçok firma bulunmaktadır. Bu
firmalar farklı alanlarda hem donanım tabanlı hem de yazılım olarak çözümler
üretmektedirler. 2000’li yılların başında Guidance ve Accessdata firmalarının
çözümleri olan Encase ve FTK yazılımları en çok kullanılan yazılımlar olurken
son yıllarda NUIX, MagnetForensics ve Cellebrite firmaları bu firmaları geride
bırakmışlardır. Bunun yanı sıra birçok firma kendilerinden daha büyük
firmalar tarafından satın alınmaktadır. Opentext firması 2017 yılında Tableau
ve Encase ürünlerini geliştiren Guidance firmasını ve 2020 yılında Exterro
FTK yazılımını geliştiren Accessdata firmasını satın almıştır.
o 2021 yılında adli bilişim alanında önemli gelişmeler olmuştur. Borsaya açık
olan Avustralya merkezli Nuix firmasının yanısıra Kanada merkezli
MagnetForensics firması da borsaya açılmıştır. Nisan 2021’de İsrail merkezli
Cellebrite firması borsaya açılacağını duyurmuştur. Borsaya açılan bu
firmaların değerleri milyar dolar üzerindedir.
o Dünya’da bu dev firmaların yanı sıra birçok orta ölçekli firma da
bulunmaktadır. Her biri farklı alanlarda inceleme yetkinliği sunan bu firmalar
farklı çözümler geliştirmektedirler. Bu firmalara örnek olarak Rusya merkezli
Oxygen, ACElab ve Belkasoft firmaları, Almanya merkezli Xways firması ve
İsveç merkezli MSAB firması örnek verilebilir. Adli bilişim çözümleri geliştiren
bilinen 50 civarı firma vardır.
o Adli bilişim alanında donanım tabanlı imaj alma çözümleri olarak iki
çözüm öne çıkmaktadır. Bunlar CRU ve Guidance firmalarının ürünleri olan
Ditto ve Tableau gibi ürünlerdir.
o Adli Kopyalama Donanımı olarak, CRU ve Tableau küresel pazarda bu
alanda faaliyet gösteren ve pazarı domine eden firmalardır.
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o



Bilişim Suçu İnceleme Yazılımları olarak, Celebrite, EnCase Forensic,
FTK, Forensic Explorer, Magnet IEF, Oxgen Forensic, Nuix, gibi küresel
pazarda sık kullanılan lisanslı yazılımların yanında, açık kaynak çeşitli
yazılımlar da mevcuttur.

Yerli: Türkiye’de adli bilişim alanında ticari ürün geliştirmek için bir çok firma
çalışmalar yapmıştır. Bu firmaların çözümleri bir olgunluğa gelmiş fakat küresel
anlamda ticarileşme noktasında zorluklar yaşamışlardır.
o Türkiye’de adli bilişim alanında ticarileşmiş 2017 yılından bu yana
çözümlerini satan Forensafe firması bulunmaktadır. Forensafe firmasının
2014 yılından bu yana geliştirmekte olduğu ArtiFast ismini verdiği bir çözümü
vardır. ArtiFast yazılımı kullanıcı hareketleri üzerine inceleme yapılmasını
sağlamaktadır. Windows, MAC ve Mobil cihazlarda kullanıcı hareketleri
üzerine artifakt analizi gerçekleştirmektedir. Forensafe firması ArtiFast
çözümünü tanıtmak ve küresel pazarlara sunmak için adli bilişim alanında
Dünya’nın en büyük konferansı olan Technosecurity Konferansı’nda 2018
yılında stand açmış ve o zamandan bu yana ArtiFast yazılımının küresel
bilinirliğini arttırmak için çalışmaktadır. ArtiFast Türkiye’de Adli Tıp
Kurumu’nda kullanılmaktadır. ArtiFast yazılımı 2017 yılından bu yana THS 9
seviyesindedir.
o Adli Kopyalama Donanımı vb. konularda ülkemizde prototip seviyesinde
çalışmalar mevcuttur. Difose, Forencrypt proje bazlı çalışan yerli firmalardır.
o Bilişim Suçu İnceleme Yazılımları olarak, ülkemizde bu tür yazılımları
çalışan ve ürün olarak sektöre sunan firmalarımız vardır. CyberArts,
DigiSecure bunlardan bazılarıdır.
o Derin paket analizi yapabilecek donanım ve yazılımlar konusunda TÜRK
TELEKOM ile ortaklık içerisinde çalışan yerli bir firma bulunmaktadır.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
11.1. Olay müdahale (DFIR) teknolojileri






Üniversiteler, Teknopark Firmaları, Start-up Firmalar, KOBİ’ler, Büyük Ölçekli
Firmalar, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları
Türkiye’de adli bilişim alanında çözüm geliştiren firmaların araştırma ve geliştirme
süreçleri için insan ihtiyacı bulunmaktadır. Adli bilişim alanında yetişmiş, bilgi sahibi
olan kaynak noktasında ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Yakın vakitte Fırat ve Gazi
Üniversitelerinde açılan adli bilişim bölümleri bu ihtiyaca yönelik yetişmiş insan
kaynağı açısından önemlidir.
Türkiye’de adli bilişim alanında çözüm geliştiren firmaların üniversiteler ile yakın ilişki
içerisinde olması fayda sağlayacaktır.
Adli bilişim yazılımlarının ana müşterisi kamu kurumlarıdır. Bu dünyanın her
tarafında böyledir. Türkiye’de kamu kurumlarının adli bilişim teknolojileri geliştiren
firmalar ile iletişimde olmaları ve ihtiyaçlarını paylaşmaları, firmalara geri
bildirimlerde bulunmaları, geliştirilen çözümleri satın almaları, firmaların daha hızlı
çözüm geliştirmelerine olanak sağlayacaktır.
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Bütçe Öngörüleri
11.1. Olay müdahale (DFIR) teknolojileri





Her bir donanım/yazılım anlamında proje için ortalama olarak: >10 milyon TL45
Adli bilişim alanında çözüm geliştiren küresel firmaların çözümlerinin tamamı kendi
ülkelerindeki kamu kurumlarında ana çözüm olarak kullanılmaktadır. Kamu kurumu
bu alanda en önemli müşteri olduğundan yerli geliştirilen ürünlerin o ülkenin kamu
kurumlarında da tercih edilir olması önem arz etmektedir.
Siber istihbarat verilerin saklandığı ve olay müdahalesinde kullanılmak üzere
ortak ulusal ve merkezi bir veri ambarı oluşturulması ihtiyacı için büyük
konsorsiyumlu büyük bütçeli bir yatırım ile altyapı ihtiyaçlarını giderilmesi için >15
milyon TL olacaktır.

Örnek olarak, Forensafe firması ArtiFast yazılımını geliştirmek için son yedi sene içerisinde Ar-Ge süreçleri için 1.2 milyon dolardan yüksek bir
harcama gerçekleştirmiştir. Buna rağmen ArtiFast ürünü küresel anlamda henüz ticarileşememiştir. Kısa zamanda küresel anlamda ticarileşebilmek
için ciddi anlamda kaynak kullanılmalıdır. Fakat bu sağlanamıyorsa, Türkiye’deki kamu kurumlarının yerli milli firmalar çözümler geliştirildikçe satın
almaları sağlanabilirse 1-3 milyon TL projelerin geliştirilmesi için yeterli olabilir. Geliştirilecek çözümler ancak arkalarında kamu kurumlarının durması
ve sürekli satın almaları ile küresel olarak ticarileşme şansı bulabilirler. Adli bilişim yazılımlarının ana müşterisi kamu kurumlarıdır, bu yazılımlar
geliştirildikleri ülkedeki kamu kurumları tarafından yoğun şekilde satın alınıp kullanıldıktan sonra küresel anlamda satışlar yapabilmektedirler. Adli
bilişim alanında çözüm geliştiren küresel firmaların çözümlerinin tamamı kendi ülkelerindeki kamu kurumlarında ana çözüm olarak kullanılmaktadır.
Adli bilişim ve olay müdahale alanında geliştirilecek tüm çözümler için en önemli nokta budur. Geliştirildiği ülkede bile kullanılmayan, tercih edilmeyen
bir adli bilişim çözümünün diğer ülkelerin kamu kurumlarında kabul edilip kullanılması pek mümkün değildir.
45
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi


Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

11.1. Olay müdahale (DFIR) teknolojileri




Adli bilişim alanı yeni gelişen bir alan olduğundan, sadece Türkiye’de değil tüm
dünyada akademik Ar-Ge birikimi ve nitelikli insan kaynağı açısından eksiklikler
bulunmaktadır. Ancak, stratejik bir alan olduğundan odaklanılması ve yetkinliği
artırılması önem arz etmektedir.
Ulusal veri altyapısının (veri merkezleri, veritabanları, veri yapıları) yeterliliği
açısından değerlendirildiğinde, adli süreçlerde uzun vadeli dijital veri ve görüntü
saklama ortamlarının iyileştirilmesine yönelik araştırmalar yapılması ve özellikle
Adalet Bakanlığı’nın kendi blokzincir ve bulut altyapısının oluşturulması
gerekmektedir.
o Delil koruma ve paylaşımı konularının çözümü için Adli Emanet Zinciri
başlıklı bir çalışma Bakanlık nezdinde yürütülmesine yönelik çalışmalar
yürütülmüş olup; şu an gelinen aşamaya dair bilgi bulunmamaktadır; ancak
Bakanlık nezdinde de bu konudaki ihtiyaca yönelik bir farkındalık olduğu
görülmektedir.
o Olay müdahalede son kullanıcı cihazlardan gerçek zamanlı, Uç noktalardan
toplanan verilerin merkezi bir veritabanında toplanması ve uzun süreli
saklanmasına yönelik ulusal bir merkez oluşturulması ihtiyacı mevcuttur.
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Siber istihbarat verilerin saklandığı ve olay müdahalesinde kullanılmak
üzere ortak ulusal ve merkezi bir veri ambarı oluşturulması ihtiyacı vardır.
Ülkemizdeki mevcut mevzuatın teknolojik ilerlemeye uygunluğu çok yetersiz olunan
bir konudur. Türkiye’de yerli ve milli adli bilişim yazılımlarının alınması ile ilgili
mevzuatta yeterince teşvik bulunmamaktadır. Kamu kurumlarında yerli geliştirilen
yazılımların tercih edilmesi ve farkındalığın artırılması önem arz etmektedir. Yurt içi
pazarda yerli ve milli adli bilişim yazılımları için alım gücü oluşturulması teşvik edici
mevzuat ile desteklenmelidir.
Uygun mevzuat pazar potansiyelin artırılması açısından da destekleyici olacaktır.
Pazar potansiyeli ve ilgili olarak ihracat potansiyeli çok yüksek olmakla birlikte,
kamu alımları yetersiz olduğu için düşük kalmaktadır.
o Türkiye’deki pazar potansiyeli tüm dünyadaki pazar potansiyelinin % 1-2 si
civarındadır. Yerli ve milli bir adli bilişim yazılımının Türkiye pazarından ve
küresel pazardan alabileceği pay birbirine bağlıdır. Türkiye pazarından
alabileceği payın arttığı oranda küresel pazarda alabileceği pay da
artacaktır.
o Türkiye’de adli bilişim yazılımı pazarında sadece Adli Tıp Kurumu yerli milli
çözümleri alıp kullanmaktadır. Adli Tıp Kurumu tüm yerli ve milli adli bilişim
çözümlerini değerlendirmekte, test etmekte ve ihtiyaç oranında satın
almaktadır.
o Türkiye’de Adli Tıp Kurumu gibi beş kurum olması durumunda adli bilişim ve
olay müdahale alanında ciddi gelişmeler olacağı değerlendirilmektedir. Adli
Tıp Kurumu’nun bu alandaki hassasiyeti diğer kamu kurumlarında
yaygınlaştırılmalıdır.
o ABD merkezli bir firma yurt içi pazara eriştiğinde tüm küresel pazarın
yarısına erişmektedir. Halbu ki Türkiye merkezli bir firma yurt içi pazarına
eriştiğinde küresel pazarın ancak %1-2 gibi bir payına erişebilmektedir
o Küresel anlamda sadece adli bilişim alanında değil genel anlamda
teknolojik olarak çözümlerin iddialı olabilmesi için Türkiye’nin yurt içi
pazarında hem çok hızlı hem de çok oranda satış yapılması kritik öneme
sahiptir.
Yabancı yazılımdan/donanımdan bağımsızlık durumu söz konusu değildir. %100
yabancı ürün bağımlılığı bulunmaktadır.
TÜBİTAK adli bilişim alanındaki projelere destek vermektedir ancak Ar-Ge ve
yenilik destek/teşviklerinin yeterliliği artırılmalı, uluslararası alanda da yer edinmek
açısından eğitimler güçlendirilmelidir.
Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliklerinin yeterliliği ürün/firma bazında kalmakta
genele yayılmamış durumdadır.
Yatırım Ekosisteminin (Yenilikçi Finansman Kaynaklarının Oluşturulması ve
Uluslararası Yatırımların Ülkeye Çekilmesi) Yeterliliği açısından bakıldığında,
müşterisi kamu kurumları olan adli bilişim ve olay müdahale yazılımlarının
yatırımcıların ilgisini çekebilmesi için satış yapmaları gerekmektedir. Bu satışlar
yeterli ölçüde gerçekleşmediği durumda yatırımcılar adli bilişim çözümlerine ilgi
göstermemektedirler.
o
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

11.1. Olay müdahale (DFIR) teknolojileri



Etki Potansiyeli şeması anlamlı bulunmuştur.
Ulusal güvenlik açısından stratejik öneme sahip alanlarda yerlileşmeye katkısı
daha da yüksek olabilir.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Adli bilişim yazılımlarında standartlaşma ve
akreditasyona yönelik bir ulusal altyapının
güçlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. Şu an bu konuda SSB ve TRTEST
yürüttüğü çalışma gerçekleştirilmektedir. Adli Tıp
Kurumu’nun da test altyapısı bulunmaktadır.
Adli süreçlerde uzun vadeli dijital veri ve görüntü
saklama ortamlarının iyileştirilmesine yönelik
araştırmalar yapılması ve özellikle Adalet
Bakanlığı’nın kendi blokzincir ve bulut altyapısının
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları oluşturması gerekmektedir.
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
test altyapıları, vb.)
Delil koruma ve paylaşımı konularının çözümü için
“Adli Emanet Zinciri” başlıklı bir çalışma Bakanlık
nezdinde yürütülmüş olup; şu an gelinen aşamaya
dair güncel bilgi bulunmamaktadır; ancak Bakanlık
nezdinde bu konudaki ihtiyaca yönelik bir
farkındalık olduğu görülmektedir.
Olay müdahalede son kullanıcı cihazlardan gerçek
zamanlı, Uç noktalardan toplanan verilerin merkezi
bir veritabanında toplanması ve uzun süreli
saklanmasına
yönelik
ulusal
bir
merkez
oluşturulması ihtiyacı mevcuttur.
Bu alanda standartların oluşturulması için
TÜBİTAK vb. kamu kuruluşlarının ev sahipliğinde
standartlara yönelik bir çalışma yürütülmesi faydalı
olacaktır.
Özellikle KVKK sonrası blokzincir temelli yazılımlar
Yasal / Teknik Düzenlemeler
için standartlar konusu gelecekte bir gereklilik
(Standartlar, mevzuatlar, patent
haline gelecektir.
sistemi, vb.)
Gerekli
ulusal
standartlar
ve
mevzuat
çalışmalarının bu alanda faaliyet gösteren SanayiÜniversite-Araştırma Merkezleri ile iş birliği
içerisinde yürütülmesi için bir danışma/görüş alma
mekanizması oluşturulmalıdır.
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Küresel pazarda, donanım yazılım ile bütünleşik
olduğu zaman rağbet görmektedir; küresel pazarda
pazarı domine eden iki firmadan söz edilebilmekle
beraber fırsatlara da çok açık bir ortam bulunduğu
değerlendirilmektedir.

Pazara
Giriş
Sıkıntıları
(Son
kullanıcıyla
etkileşim,
rekabet
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
vb.)
ve
Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi
sebepler,
strateji
değişikliği,
yönetim değişikliği, vb.)

Yerli ve milli ürün geliştirme sonrası bir yerli
firmamızın uluslararası pazara girebilmesinin
önünde pazarın domine edilmiş olması ve
güvenilirlik anlamında sıkıntı olabilecektir. Ancak
en önemli sorunlardan biri de zaten sınırlı sayıda
kamu kurumunun ihtiyacı olan bu alanda kamu
kurumları farkındalığının ve yerli ürün satın
alımının yetersiz düzeyde olması, yabancı ürüne
bağımlılık olmasıdır. Dolayısıyla yerli firmaları
teşvik unsuru düşük kalmakta ve yurt içi pazar da
yeterince gelişememetedir. Öye ki, 20 seneyi aşkın
geçmişi olan onlarca çözümün olduğu bir alanda,
Türkiye’nin ticarileşmeyi başarmış bir tane yerli milli
çözümü vardır ve kamu alımlarından yeterince
faydalanamamakta olup yurt dışıyla pazar ile ilgili
strateji değişikliklerine (devretme dahil) yönelme
riski altındadır. Ulusal güvenlikle ilgili ancak böyle
riskli bir alana da yatırım artmamakta ya da özel
sektörde teşvik unsuru bulunmamaktadır.
Ticari bir ürün olarak görüntü alma yazılımı vb. bir
ürünün uluslararası pazarda kendine yer
edinebilmesinin önünde pazar yapısının getirdiği
engeller de bulunmaktadır.

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş destekleri,
piyasaya yaygınlaştırma, yatırım
teşvikleri, ihracatı artırıcı unsurlar,
vb.)

Bu alanda destekler mevcuttur ancak TUBİTAK,
KOSGEB gibi kuruluşlar üzerinden Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan Ar-Ge
desteklerinin artırılması gerekmektedir.

Adli bilişim alanında insan kaynağı ülkemizde çok
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
kısıtlıdır. Dijital deliller ve analizleri konusunda
kalifiye eleman, ara teknik eleman,
eğitim veren kurumların personel ve teknolojik alt
vb.)
yapılarının güçlendirilmesi gerekmektedir.
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SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİ YOL HARİTASI ÖNCELİKLİ SEKTÖREL
UYGULAMALARI

Öncelikli Sektörel Uygulama 1: 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri, IoT
protokolleri ve baz istasyonları için yerli siber güvenlik teknolojileri ve ürünleri
Yeni geliştirilen 5G ve ötesi gibi haberleşme teknolojilerinin, nesnelerin interneti
haberleşme protokollerinin, baz istasyonlarının ve ilgili siber güvenlik teknolojilerinin ve
ürünlerinin yerli olarak geliştirilmesi
Kritik Uygulamalar:
1.1. 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri için fiziksel katman güvenliği teknolojileri
1.2. 5G ve ötesi, IoT ve baz istasyonları için yerli siber güvenlik teknolojileri ve ürünleri
(SDN/NFV tabanlı güvenlik uygulamaları ve SDN/NFV güvenliği dahil)

BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri

1.1

1.2

1.

Ağ seviyesinde yüksek band genişliği ve hızın desteklenmesi

X

X

2.

Veri kaçağı açısından DLP teknolojilerinin kullanılması

X

X

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Daha az işlem gücü ve daha az enerji gerektiren donanımsal işlemlerde
(özellikle buluttan edge yönelimi olduğu için) siber saldırıları yapay zekâ
destekli ve otomatik olarak tespit edip engelleyecek sistemler
geliştirmesi
Hizmet kesintisi saldırılarını engelleyebilir nitelikte olması
Maliyet etkin kriptolojik yaklaşımların kullanılması, ayrıca buna yönelik
uzman denetimi yapılması
Ağ seviyesinde uydu haberleşme cihazlarında transec/netsec ve
comsec vb. özellikli yerli cihazlar kullanılması
Yapay zekâ tabanlı uç düğüm (Edge AI) çözümleri geliştirilmesi
Hiyerarşik Uç ve Üst Seviye Veri Optimizasyonu, DNS ve Web
Bellekleme ve Filtreleme vb. yapabilmesi
Yetkisiz erişim açısından merkezi ve tümleşik izleme/loglama/raporlama
araçları kullanılması
Siber saldırıları yapay zekâ destekli ve otomatik olarak tespit edip
engelleyecek sistemler geliştirmesi
Ağ, yazılım ve donanım seviyelerinde IEC62351 standardına göre
ürünlerin tasarlanması (TCP/IP vb.)
Maliyet etkin kriptolojik yaklaşımların kullanılması, ayrıca buna yönelik
uzman denetimi yapılması
SDN ve NFV uyumlu olması

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
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13.1 Madde gerçeklendiğinde ağ dilimleri arası izolasyon
güvenliği sağlaması
13.2 Madde gerçeklendiğinde 5G Ağ fonksiyonları için Güvenlik
Grupları ve Güvenlik Politika Sunucusu geliştirilmesi
13.3. Madde gerçeklendiğinde 3GPP R16 desteği olması
Teknolojik Hedef 1, “1.6 Güvenli haberleşme gereken kullanım alanları ile 5G ve ötesi
yeni haberleşme teknolojilerinde (SDN dahil) güvenlik çözümleri, GTP / Diameter ve
5G güvenlik duvarları (firewall)” teknik özelliklerini de kapsayacaktır.
Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler




Elektronik Mühendisliği ve özellikle kontrol ve haberleşme alanı, Temel Mühendislik
alanları, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Ağ,
Donanım, Algılama ve Tahmin Etme, Sensörler
Veri paylaşımı gibi konularda Hukuk alanı da önemlidir.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


1.1. Dünya: THS 3 / TR: THS 2



1.2. Dünya: THS 5-6 / TR: THS 2

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
1.1. 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri için fiziksel katman güvenliği teknolojileri



Dünya: Ericsson’un yatırımları var. NSF’nin destekleri var.
Yerli: 5G Projesi

1.2. 5G ve ötesi, IoT haberleşme teknolojileri ve baz istasyonları için yerli siber
güvenlik teknolojileri ve ürünleri (SDN/NFV tabanlı güvenlik uygulamaları ve
SDN/NFV güvenliği)
 Dünya: Huawei, Apple’ın yatırımları var.
 Yerli: 5G Projesi, Labris SEPP.
Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
1.1. 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri için fiziksel katman güvenliği teknolojileri
1.2. 5G ve ötesi, IoT haberleşme teknolojileri ve baz istasyonları için yerli siber
güvenlik teknolojileri ve ürünleri (SDN/NFV tabanlı güvenlik uygulamaları ve SDN/NFV
güvenliği)




Büyük Sanayi Kuruluşlarının ağırlığının daha fazla olacağı bir alan olarak
değerlendirilmektedir. KOBİ’ler, Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri,
Teknopark Firmaları, Kamu Kurumları (örn: UAB, BTK, STB, TÜBİTAK ve ilgili
enstitüleri), STK’lar (TOBB, HTK, TELKODER)
Bilimsel anlamda uluslararası iş birlikleri gereklidir.
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Bütçe Öngörüleri
1.1. 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri için fiziksel katman güvenliği teknolojileri
1.2. 5G ve ötesi, IoT haberleşme teknolojileri ve baz istasyonları için yerli siber
güvenlik teknolojileri ve ürünleri (SDN/NFV tabanlı güvenlik uygulamaları ve SDN/NFV
güvenliği ayrı değerlendirilebilir)






Proje başına >5 milyon TL - <100 milyon TL
Altyapıyla bütünleşik geliştirilecek sistemler açısından bütçe belirtilen en yüksek
mertebeden olmalıdır (kamu iş birliği de daha önemli olmaktadır)
Test altyapısı ve ortak kullanım alanlarının da kurulması önem arz etmektedir.
Mobil ya da sabit ayrımı yapılabilir.
Harici güvenlik sistemlerinin entegre edilebileceği projeler de düşünülebilir. Örn:
Araca yönelik güvenlik duvarı.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

1.1. 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri için fiziksel katman güvenliği teknolojileri
1.2. 5G ve ötesi, IoT haberleşme teknolojileri ve baz istasyonları için yerli siber
güvenlik teknolojileri ve ürünleri (SDN/NFV tabanlı güvenlik uygulamaları ve SDN/NFV
güvenliği ayrı değerlendirilebilir)


Standartlaşma ve sertifikasyonun ve laboratuvar ve test (tümleştirme dahil)
altyapılarının yeterliliği çok düşüktür.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

1.1. 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri için fiziksel katman güvenliği teknolojileri
1.2. 5G ve ötesi, IoT haberleşme teknolojileri ve baz istasyonları için yerli siber
güvenlik teknolojileri ve ürünleri (SDN/NFV tabanlı güvenlik uygulamaları ve SDN/NFV
güvenliği ayrı değerlendirilebilir)


Etki potansiyeli şeması anlamlı bulunmuştur. Genel olarak etkisinin daha yüksek
olacağı belirtilmiştir.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Büyük ölçekli bir test yatağı altyapısı ihtiyacı
bulunmaktadır.
Bu alanda test altyapısının (örn. test yatağı)
olmaması önemli bir eksiklik doğurmaktadır. Hem
ürün hem de altyapı açısından sıkıntı
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları bulunmaktadır.
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
test altyapıları, vb.)
Ayrıca veri paylaşımı ve ilgili veri paylaşım
platformları
olmadığı
için
analiz
de
yapılamamaktadır. Ticari kaygı olmayan özellikle
akademik verilerin paylaşımı etkinleştirilmelidir
(Örn. IEEE Data Portal’ın ulusal olarak
geliştirilmesi,
ortak
veri
havuzlarının
oluşturulması)46
Mevzuat geliştirme çalışmaları teknolojik ilerlemeyi
destekleyecek şekilde hızlandırılmalıdır (DDO ve
BTK koordinasyonundaki çalışmaların süreçlerinin
hızlandırılması
gerekmektedir.
DDO’nun
yanımlamış olduğu rehber dokümanların uygulama
süreçlerinin etkinleştirilmesi önemlidir)
Yasal / Teknik Düzenlemeler
Özellikle verilerin teknoloji geliştirilmesinde
(Standartlar, mevzuatlar, patent
paylaşımı hususunda bir havuz oluşturulması
sistemi, vb.)
önemlidir. Verinin standartlarının oluşturulması,
kullanımı
ve
korunması,
yaygınlaştırılması
konusunda hukuki çalışma yapılması da önem arz
etmektedir.
Belli bir standart bulunmamaktadır. Sektörel
uygulamalar açısından ağırlıklı olarak yabancı
standartlar bulunmaktadır.
Pazara
Giriş
Sıkıntıları
(Son
5G ile birlikte IoT ekosistemi çok geniş ve IoT
kullanıcıyla
etkileşim,
rekabet
güvenliği odaklanması çok spesifik bir alan olarak
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
kalıyor. Bu alana odaklı teknolojiler henüz
vb.)
olgunlaşmamış seviyededir. Ancak çok hızlı

46

Örnek olarak: https://www.impactcybertrust.org/home#welcome ve https://data.mendeley.com
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gelişmekte olan bir alandır. Öncelikle pazar ihtiyacı
net olarak tespit edilmeli ve daha hedef odaklı
çalışmalar yapılmalıdır. Veri paylaşımı ve veriye
erişim çok önemlidir.
Yurt içi ürün geliştiriciler standart sıkıntısını hazır
olarak çözse bile yabancı ürünlerle rekabet
koşulları çok sıkıntılı. Başlangıç aşamasında
standart olmaması yurt içi piyasada odaklanma ve
yönlenmeyi de etkilen bir sıkıntı olarak ortaya
çıkmaktadır. Yurt dışı gelişmelere yetişmek
açısından da sıkıntılar bulunmaktadır.
5G açısından lider firmaların sektörde baskınlığı
bulunmaktadır. Rekabet koşulları yerli ürün
geliştirilere ve KOBİ’lere (orta ölçekli) yönelik
avantajlı olmalıdır.
Özellikle pazara giriş destekleri gerekmektedir.
Standartlaşmamış ve uzun vadede geleceği olan
teknoloji
ve
ürünler
açısından
ürün
standartlaştığında yerli üreticinin geri kalmaması
açısından önem arz etmektedir.

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş destekleri,
piyasaya yaygınlaştırma, yatırım
teşvikleri, ihracatı artırıcı unsurlar,
vb.)

Yerli üreticiler yurt dışı ürünleri takip etmek zorunda
kalıyor ve yeni ürün geliştirme kısmında piyasayı
oluşturamamış oluyorlar.Tekniğin yeni geliştiği ve
yenilikçi alanlarda üniversite ve sanayi iş birliğini
sağlayarak yeni piyasa oluşturacak potansiyelde
teknoloji ve ürünlerin desteklenmesi iyi olabilir
(“Out of the box” tarzında projelerin de
desteklenmesi açısından faydalı olacaktır. Özellikle
hızlı yükselme potansiyeli olan KOBİ/başlangıç
firmalarına yönelik teşvik edici mevcut desteklerin
etkinleştirilmesi gerekmektedir).
Özellikle veriye erişim desteklerinin, ulusal veri
altyapısının geliştirilmesini sağlayacak teşviklerin
verilmesi gerekmektedir.
Büyük sanayi kuruluşlarının destekleyici kısımda
da yer alması önemlidir ve özendirilmelidir.
Girişimci ve yatırımcı fonu destekli tematik
kümelenmelerin oluşturulması gerekmektedir.
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Üniversite-Sanayi (Ar-Ge ve Üretici)-Kamu iş birliği
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte desteklerinde alan odağı artırılmalıdır. Özel Sektör
kalifiye eleman, ara teknik eleman, Kuruluşlarının y.lisans ve doktora yapmaları için
vb.)
çalışanlarını desteklemesi ve bunun teşvik edilmesi
gerekmektedir.
Ticari kaygılar nedeniyle özel sektörün veri
paylaşımı ve akademinin, araştırmacıların veriye
erişimde yaşadığı kısıtlar bulunmaktadır.
Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi
Bilinen markalara ve üreticiye bağımlılık
sebepler,
strateji
değişikliği,
bulunmaktadır. Mevcut pazardaki lider kuruluşlara
yönetim değişikliği, vb.)
çalışma yapmak durumunda kalınmaktadır. Riskli
bir alan olarak görülmektedir. Sistem özeline
inmeyen araştırma sonuçlarının paylaşımı alana
giriş açısından riskleri azaltacaktır.
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Öncelikli Sektörel Uygulama 2: Akıllı üretim sistemlerinde ağ trafiğinin
yönetimi, güvenli haberleşme, siber saldırı önleme teknolojileri
Ağ, yazılım seviyeleri ile yetkisiz erişim ve veri kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik,
imâlat sektörü ve tedarik zinciri ile lojistik sektörlerini ihtiyaçlarını da kapsayacak
şekilde akıllı üretim sistemlerine özgü ağ trafiğinin yönetimi ve anomali tespiti, akıllı
üretim sistemlerine yönelik güvenli haberleşme, siber saldırıların tespiti ve önlenmesini
sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi
Kritik Uygulamalar:
2.1. Akıllı üretim sistemlerine özgü ağ trafiğinin yönetimi ve anomali tespiti çözümleri
2.2. Akıllı üretim sistemlerine yönelik güvenli haberleşme, itibar sistemleri, erişimin kontrol ve
yetkilendirme sistemleri, RFID, IoT, Pick-to-Light gibi ürünlerden veri kaçağının önlenmesi,
siber saldırıların tespiti ve önlenmesini sağlayacak teknolojiler

BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Kablolu ve kablosuz ağ trafiğini takip edebilen,dinleyen, bu protokolleri
anlamlandıran sistemler geliştirilmelidir. Bu protokollere yönelik saldırı
tipleri anlamlandırılıp trafik dinleme yöntemlerine entegre edilmelidir.
Bunun için donanım, yazılım ve Ar-Ge bilgisi gerekmektedir.
Enerji problemi olan cihazlar açısından IPS olmalıdır (Performans
metrikleri OT ve IoT olarak değişmektedir.)
M2M haberleşme protokolleri
Gecikme konusunun önemli olduğu durumlarda protokol bazlı koruma
yerine AIOT için donanım bazlı güvenlik çözümleri de olmalıdır (Smart
NIC gibi47). Donanımın yükünü azaltan, donanım hızlandırıcı ile
desteklenmelidir.
Ürün paketten çıktığında güvenlik önlemlerinin alınmış olması
gerekmektedir.

1.

2.
3.

4.

5.

2.1

2.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler



47

Kablosuz Ağ Güvenliği, Kriptoloji, Ofansif Güvenlik, Donanım Üretim Teknolojileri,
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, İtibar Sistemleri,
Hukuk’un ilgili alanları da önemlidir.

Örnek olarak: https://www.delloro.com/smart-nic-growth-opportunities-and-considerations-in-2020-and-beyond/
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


2.1. Dünya: THS 7-8 / TR: THS 4-5



2.2. Dünya: THS 7-8 / TR: THS 4-5

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
2.1. Akıllı üretim sistemlerine özgü ağ trafiğinin yönetimi ve anomali tespiti
çözümleri
2.2. Akıllı üretim sistemlerine yönelik güvenli haberleşme, itibar sistemleri, erişimin
kontrol ve yetkilendirme sistemleri, RFID, IoT, Pick-to-Light gibi ürünlerden veri
kaçağının önlenmesi, siber saldırıların tespiti ve önlenmesini sağlayacak teknolojiler



Dünya: Fraunhofer IIOT ve güvenlik çözümleri özelinde çalışmaları mevcuttur.
TRUSTICA (Japon firması Blue Planet-works, Inc.48 tarafından alınmıştır.)
Yerli: IIOT için SAHA İstanbul’un genel çalışmaları mevcuttur. Yine genel çalışma
olarak MESS (STK) prototip oluşturmuş durumdadır. Siber güvenlik odağında
çalışmalar kısıtlıdır. ASELSAN-HAVELSAN kapsamında güvenlik özelinde
çalışmalar da mevcuttur ancak gelişme seviyesinde olduğu düşünülmektedir.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
2.1. Akıllı üretim sistemlerine özgü ağ trafiğinin yönetimi ve anomali tespiti çözümleri
2.2. Akıllı üretim sistemlerine yönelik güvenli haberleşme, itibar sistemleri, erişimin
kontrol ve yetkilendirme sistemleri, RFID, IoT, Pick-to-Light gibi ürünlerden veri
kaçağının önlenmesi, siber saldırıların tespiti ve önlenmesini sağlayacak teknolojiler




KOBİ’lerin ve başlangıç firmaların daha etkin olacağı bir alan oalrak
değerlendirilmektedir. Büyük Sanayi Kuruluşları, Üniversiteler, Kamu Araştırma
Merkezleri, Teknopark Firmaları, Kamu Kurumları (örn:STB, TÜBİTAK ve ilgili
enstitüleri), STK’lar
Bilimsel anlamda uluslararası iş birlikleri gereklidir.

Bütçe Öngörüleri
2.1. Akıllı üretim sistemlerine özgü ağ trafiğinin yönetimi ve anomali tespiti çözümleri
2.2. Akıllı üretim sistemlerine yönelik güvenli haberleşme, itibar sistemleri, erişimin
kontrol ve yetkilendirme sistemleri, RFID, IoT, Pick-to-Light gibi ürünlerden veri
kaçağının önlenmesi, siber saldırıların tespiti ve önlenmesini sağlayacak teknolojiler




48

Proje başına >1 milyon TL - <50 milyon TL
Mobil ya da sabit ayrımı yapılabilir.
Harici güvenlik sistemlerinin entegre edilebiceği projeler de düşünülebilir. Örn: Araca
yönelik güvenlik duvarı.

https://www.blueplanet-works.com/en/solution/trustica.html
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

2.1. Akıllı üretim sistemlerine özgü ağ trafiğinin yönetimi ve anomali tespiti çözümleri
2.2. Akıllı üretim sistemlerine yönelik güvenli haberleşme, itibar sistemleri, erişimin
kontrol ve yetkilendirme sistemleri, RFID, IoT, Pick-to-Light gibi ürünlerden veri
kaçağının önlenmesi, siber saldırıların tespiti ve önlenmesini sağlayacak teknolojiler


Yapılabilirlik şeması anlamlı bulunmuştur ancak genel olarak daha düşük olduğu
değerlendirilmiştir.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

2.1. Akıllı üretim sistemlerine özgü ağ trafiğinin yönetimi ve anomali tespiti çözümleri
2.2. Akıllı üretim sistemlerine yönelik güvenli haberleşme, itibar sistemleri, erişimin
kontrol ve yetkilendirme sistemleri, RFID, IoT, Pick-to-Light gibi ürünlerden veri
kaçağının önlenmesi, siber saldırıların tespiti ve önlenmesini sağlayacak teknolojiler


Etki potansiyeli şeması anlamlı bulunmuştur.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Büyük ölçekli bir test yatağı altyapısı ihtiyacı
bulunmaktadır.
Bu alanda test altyapısının (örn. test yatağı)
olmaması önemli bir eksiklik doğurmaktadır. Hem
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları ürün hem de altyapı açısından sıkıntı
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli bulunmaktadır. Ayrıca veri paylaşımı ve ilgili veri
test altyapıları, vb.)
paylaşım platformları olmadığı için analiz de
yapılamamaktadır. Ticari kaygı olmayan özellikle
akademik
verilerin
paylaşımı
etkinleştirilmelidir.(Örn. IEEE Data Portal’ın ulusal
olarak geliştirilmesi, ortak veri havuzlarının
oluşturulması)49
Mevzuat geliştirme çalışmaları teknolojik ilerlemeyi
destekleyecek şekilde hızlandırılmalıdır (DDO ve
BTK koordinasyonundaki çalışmaların süreçlerinin
hızlandırılması
gerekmektedir.
DDO’nun
yanımlamış olduğu rehber dokümanların uygulama
süreçlerinin etkinleştirilmesi önemlidir)
Yasal / Teknik Düzenlemeler
Özellikle verilerin teknoloji geliştirilmesinde
(Standartlar, mevzuatlar, patent
paylaşımı hususunda bir havuz oluşturulması
sistemi, vb.)
önemlidir. Verinin standartlarının oluşturulması,
kullanımı
ve
korunması,
yaygınlaştırılması
konusunda hukuki çalışma yapılması da önem arz
etmektedir.
Belli bir standart bulunmamaktadır. Sektörel
uygulamalar açısından ağırlıklı olarak yabancı
standartlar bulunmaktadır.
IoT ekosistemi çok geniş ve IoT güvenliği
Pazara
Giriş
Sıkıntıları
(Son
odaklanması çok spesifik bir alan olarak kalıyor. Bu
kullanıcıyla
etkileşim,
rekabet
alana odaklı teknolojiler henüz olgunlaşmamış
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
seviyededir. Ancak çok hızlı gelişmekte olan bir
vb.)
alandır. Öncelikle pazar ihtiyacı net olarak tespit
edilmeli ve daha hedef odaklı çalışmalar

49

Örnek olarak: https://www.impactcybertrust.org/home#welcome
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yapılmalıdır. Veri paylaşımı ve veriye erişim çok
önemlidir.
Yurt içi ürün geliştiriciler standart sıkıntısını hazır
olarak çözse bile yabancı ürünlerle rekabet
koşulları çok sıkıntılı. Başlangıç aşamasında
standart olmaması yurt içi piyasada odaklanma ve
yönlenmeyi de etkilen bir sıkıntı olarak ortaya
çıkmaktadır. Yurt dışı gelişmelere yetişmek
açısından da sıkıntılar bulunmaktadır.
Endüstri 4.0 açısından lider firmaların sektörde
baskınlığı bulunmaktadır. Rekabet koşulları yerli
ürün geliştirilere yönelik avantajlı olmalıdır.
Özellikle pazara giriş destekleri gerekmektedir.
Standartlaşmamış ve uzun vadede geleceği olan
teknoloji
ve
ürünler
açısından
ürün
standartlaştığında yerli üreticinin geri kalmaması
açısından önem arz etmektedir.

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş destekleri,
piyasaya yaygınlaştırma, yatırım
teşvikleri, ihracatı artırıcı unsurlar,
vb.)

Yerli üreticiler yurt dışı ürünleri takip etmek zorunda
kalıyor ve yeni ürün geliştirme kısmında piyasayı
oluşturamamış oluyorlar.Tekniğin yeni geliştiği ve
yenilikçi alanlarda üniversite ve sanayi iş birliğini
sağlayarak yeni piyasa oluşturacak potansiyelde
teknoloji ve ürünlerin desteklenmesi iyi olabilir; “Out
of the box” tarzında projelerin de desteklenmesi
açısından faydalı olacaktır. Özellikle hızlı yükselme
potansiyeli olan KOBİ/başlangıç firmalarına yönelik
teşvik edici mevcut desteklerin etkinleştirilmesi
gerekmektedir).
Özellikle veriye erişim desteklerinin, ulusal veri
altyapısının geliştirilmesini sağlayacak teşviklerin
verilmesi gerekmektedir.

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
kalifiye eleman, ara teknik eleman,
vb.)
Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi
sebepler,
strateji
değişikliği,
yönetim değişikliği, vb.)

Büyük sanayi kuruluşlarının destekleyici kısımda
da yer alması önemlidir ve özendirilmelidir.
Üniversite-Sanayi (Ar-Ge ve Üretici) iş birliği
desteklerinde alan odağı artırılmalıdır. Özel Sektör
Kuruluşlarının y.lisans ve doktora yapmaları için
çalışanlarını desteklemesi ve bunun teşvik edilmesi
gerekmektedir.
Ticari kaygılar nedeniyle özel sektörün veri
paylaşımı ve akademinin, araştırmacıların veriye
erişimde yaşadığı kısıtlar bulunmaktadır.
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Bilinen markalara ve üreticiye bağımlılık
bulunmaktadır. Mevcut pazardaki lider kuruluşlara
çalışma yapmak durumunda kalınmaktadır. Riskli
bir alan olarak görülmektedir. Sistem özeline
inmeyen araştırma sonuçlarının paylaşımı alana
giriş açısından riskleri azaltacaktır.
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Öncelikli Sektörel Uygulama 3: Otomotiv ve Ulaşım sektörlerinde temel siber
güvenlik ürünleri ve çözümleri
Özellikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit unsurlarına yönelik, otomotiv ve ulaşım
sektör ihtiyaçlarına yönelik güvenlik duvarı, kimlik ve erişim yönetimi gibi temel
güvenlik ürünlerinin ve çözümlerinin yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi
Kritik Uygulamalar:
3.1. Otomotiv ve ulaşım sektör ihtiyaçlarına (kara, hava, deniz) yönelik güvenlik duvarı, kimlik
ve erişim yönetimi gibi temel güvenlik ürünleri ve çözümleri
3.2. Akıllı ve otonom araçlara uzaktan ve her türlü kablosuz iletişim üzerinden
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları engelleyebilecek
güvenlik teknolojileri
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Yanıltma sinyali (spoofing) saldırılarına karşı sürekli algılama yapmalı.

1.

Sistem içi birimlerin ve sistem bütününün davranışsal anormalliklerini
sürekli takip edip algılamalı.
Kara delik (blackhole) saldırılarını algılama
Mesh ağlarda karşılaşılabilecek saldırıların algılanması
Gerekli durumlarda sistemler yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile
zenginleştirilmeli
Kriptolojik yöntemlerin kullanılması ve ulusal kripto sistemleri de
desteklemesi
Güvenli güncelleme ve bakım özelliği olması
Elektromanyetik sızıntılara karşı dayanıklı olması

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

3.1

3.2

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler




Elektronik Mühendisliği ve özellikle kontrol ve haberleşme alanı, Temel Mühendislik
alanları, Matematik ve İstatistik, Uygulamalı Veri Bilimi, Yapay Zekâ ve Makine
Öğrenmesi, Ağ, Donanım, Algılama ve Tahmin Etme, Sensörler
Veri paylaşımı gibi konularda Hukuk alanı da önemlidir.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


3.1. Dünya: THS 6-7 / TR: THS 2-3



3.2. Dünya: THS 6-7 / TR: THS 2-3
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THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
3.1. Otomotiv ve ulaşım sektör ihtiyaçlarına (kara, hava, deniz) yönelik güvenlik
duvarı, kimlik ve erişim yönetimi gibi temel güvenlik ürünleri ve çözümleri
3.2. Akıllı ve otonom araçlara uzaktan ve her türlü kablosuz iletişim üzerinden
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları
engelleyebilecek güvenlik teknolojiler


Dünya: Özellikle otonom araçlarda uluslararası marka olan firmaların dünya için THS
6-7 olduğu düşünülmektedir. Tennessee Üniversitesi, Bölgesel Bilişim ve Gelişim
Merkezi50, Argus Cyber Security

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
3.1. Otomotiv ve ulaşım sektör ihtiyaçlarına (kara, hava, deniz) yönelik güvenlik
duvarı, kimlik ve erişim yönetimi gibi temel güvenlik ürünleri ve çözümleri
3.2. Akıllı ve otonom araçlara uzaktan ve her türlü kablosuz iletişim üzerinden
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları
engelleyebilecek güvenlik teknolojiler




Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları odaklı bir iş birliği olması gerekmektedir.
Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri, Teknopark Firmaları, Kamu Kurumları
(örn: STB, UAB, TÜBİTAK ve ilgili enstitüleri, Yerel Yönetimler (Valilikler,
Belediyeler)-Akıllı Şehir Konsepti kapsamındaki çalışmalar), STK’lar (TAYSAD,
OSD, OTEP, vb)
Bilimsel anlamda uluslararası iş birlikleri gereklidir.

Bütçe Öngörüleri
3.1. Otomotiv ve ulaşım sektör ihtiyaçlarına (kara, hava, deniz) yönelik güvenlik
duvarı, kimlik ve erişim yönetimi gibi temel güvenlik ürünleri ve çözümleri
3.2. Akıllı ve otonom araçlara uzaktan ve her türlü kablosuz iletişim üzerinden
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları
engelleyebilecek güvenlik teknolojiler





50

Proje başına >1 milyon TL - <100 milyon TL
Altyapıyla bütünleşik geliştirilecek sistemler açısından bütçe belirtilen en yüksek
mertebeden olacaktır (Kamu iş birliği de daha önemli olmaktadır)
Mobil ya da sabit ayrımı yapılabilir.
Harici güvenlik sistemlerinin entegre edilebileceği projeler de düşünülebilir. Örn:
Araca yönelik güvenlik duvarı.

https://www.utccuip.com/
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

3.1. Otomotiv ve ulaşım sektör ihtiyaçlarına (kara, hava, deniz) yönelik güvenlik
duvarı, kimlik ve erişim yönetimi gibi temel güvenlik ürünleri ve çözümleri
3.2. Akıllı ve otonom araçlara uzaktan ve her türlü kablosuz iletişim üzerinden
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları
engelleyebilecek güvenlik teknolojiler





Laboratuvar ve test (tümleştirme dahil) altyapılarının yeterliliğinin artırılması
kapsamında Ankara'da oluşturulan 5G Vadisi Test Sahası kullanımı
etkinleştirilmelidir.
Firmaların bilgilendirilmesini, iş birliğini ve ağ geliştirmesini artıracak etkinlikler
düzenlenmelidir.
Mevcut altyapılar konusunda da ve özel sektörde firmaların odaklandıkları alanlar
açısından bilgiye erişim eksik kalmaktadır. Etkinliklerin iş birlikleri odağında
gerçekleştirilmesi önemlidir.

208

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

3.1. Otomotiv ve ulaşım sektör ihtiyaçlarına (kara, hava, deniz) yönelik güvenlik
duvarı, kimlik ve erişim yönetimi gibi temel güvenlik ürünleri ve çözümleri
3.2. Akıllı ve otonom araçlara uzaktan ve her türlü kablosuz iletişim üzerinden
gerçekleştirilebilecek siber saldırıları tespit edebilecek ve bu saldırıları
engelleyebilecek güvenlik teknolojiler


Etki potansiyeli şeması anlamlı bulunmuştur ancak genel olarak daha yüksek
etkisinin olabileceği değerlendirilmiştir.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Büyük ölçekli bir test yatağı altyapısı ihtiyacı
bulunmaktadır.
Mevcut
altyapı
(Ankara'da
oluşturulan 5G Vadisi Test Sahası) henüz yeni
açıldı ve etkinliği hızla artırılmalıdır.
Bu alanda test altyapısının (örn. test yatağı)
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları olmaması önemli bir eksiklik doğurmaktadır. Hem
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli ürün hem de altyapı açısından sıkıntı
test altyapıları, vb.)
bulunmaktadır. Ayrıca veri paylaşımı ve ilgili veri
paylaşım platformları olmadığı için analiz de
yapılamamaktadır. Ticari kaygı olmayan özellikle
akademik
verilerin
paylaşımı
etkinleştirilmelidir.(Örn. IEEE Data Portal’ın ulusal
olarak geliştirilmesi, ortak veri havuzlarının
oluşturulması)51
Mevzuat geliştirme çalışmaları teknolojik ilerlemeyi
destekleyecek şekilde hızlandırılmalıdır (DDO ve
BTK koordinasyonundaki çalışmaların süreçlerinin
hızlandırılması
gerekmektedir.
DDO’nun
yanımlamış olduğu rehber dokümanların uygulama
süreçlerinin etkinleştirilmesi önemlidir)
Yasal / Teknik Düzenlemeler Özellikle verilerin teknoloji geliştirilmesinde
(Standartlar, mevzuatlar, patent paylaşımı hususunda bir havuz oluşturulması
sistemi, vb.)
önemlidir. Verinin standartlarının oluşturulması,
kullanımı
ve
korunması,
yaygınlaştırılması
konusunda hukuki çalışma yapılması da önem arz
etmektedir.
Belli bir standart bulunmamaktadır. Sektörel
uygulamalar açısından ağırlıklı olarak yabancı
standartlar bulunmaktadır.
Pazara
Giriş
Sıkıntıları
(Son
Veri paylaşımı ve veriye erişim çok önemlidir.
kullanıcıyla
etkileşim,
rekabet
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
Altyapı açısından kamunun ve büyük ölçekli sanayi
vb.)
kuruluşların etkinliği bulunmaktadır.

51

Örnek olarak: https://www.impactcybertrust.org/home#welcome
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Özellikle pazara giriş destekleri gerekmektedir.
Standartlaşmamış ve uzun vadede geleceği olan
teknoloji
ve
ürünler
açısından
ürün
standartlaştığında yerli üreticinin geri kalmaması
açısından önem arz etmektedir.
Yerli üreticiler yurt dışı ürünleri takip etmek zorunda
kalıyor ve yeni ürün geliştirme kısmında piyasayı
oluşturamamış oluyorlar.Tekniğin yeni geliştiği ve
yenilikçi alanlarda üniversite ve sanayi iş birliğini
sağlayarak yeni piyasa oluşturacak potansiyelde
teknoloji ve ürünlerin desteklenmesi iyi olabilir
(“Out of the box” tarzında projelerin de
desteklenmesi açısından faydalı olacaktır. Özellikle
Teşvik ve Destekler (Girişimcilik hızlı yükselme potansiyeli olan KOBİ/başlangıç
destekleri, pazara giriş destekleri, firmalarına yönelik teşvik edici destelerin
piyasaya yaygınlaştırma, yatırım etkinleştirilmesi gerekmektedir.).
teşvikleri, ihracatı artırıcı unsurlar,
vb.)
Özellikle veriye erişim desteklerinin, ulusal veri
altyapısının geliştirilmesini sağlayacak teşviklerin
verilmesi gerekmektedir.
Kamu ve büyük sanayi kuruluşlarının destekleyici
kısımda da yer alması önemlidir. Sanayi-sanayi iş
birliğinde büyük ve KOBİ iş birliği özellikle
desteklenmelidir. KOBİ’lerin (özellikle orta boy
firmaların alana yatkınlığı bulunmaktadır ancak
yatırım
yol
haritası
açısından
bilgisizlik
bulunmaktadır. Finansmanı ve fırsatları ve
bağlantıları bilseler de yatırım yol haritasını
oluşturmak açısından ileri teknolojiye risk
alamıyorlar. Yenilikçi iş modellerinin geliştirimesi
konusunda destek ve farkındalık azdır)
Üniversite-Sanayi (Ar-Ge ve Üretici)-Kamu iş birliği
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte desteklerinde alan odağı artırılmalıdır. Özel Sektör
kalifiye eleman, ara teknik eleman, Kuruluşlarının y.lisans ve doktora yapmaları için
vb.)
çalışanlarını desteklemesi ve bunun teşvik edilmesi
gerekmektedir.
Ticari kaygılar nedeniyle özel sektörün veri
paylaşımı ve akademinin, araştırmacıların veriye
erişimde yaşadığı kısıtlar bulunmaktadır.
Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi
sebepler,
strateji
değişikliği,
Bilinen markalara ve üreticiye bağımlılık
yönetim değişikliği, vb.)
bulunmaktadır. Mevcut pazardaki lider kuruluşlara
çalışma yapmak durumunda kalınmaktadır. Riskli
bir alan olarak görülmektedir. Sistem özeline
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inmeyen araştırma sonuçlarının paylaşımı alana
giriş açısından riskleri azaltacaktır.
Finansmanı ve fırsatları ve bağlantıları bilseler de
yatırım yol haritasını oluşturmak açısından ileri
teknoloji için risk alamıyorlar. Yenilikçi iş modelleri
geliştirimesi konusunda destek ve farkındalık azdır.
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Öncelikli Sektörel Uygulama 4: Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik siber
güvenlik çözümleri
Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik saldırı tespit, veri şifreleme ve yedekleme, veri
kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik çözümlerinin yerli olarak geliştirilmesi
Kritik Uygulamalar:
4.1. Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik saldırı tespit ve önleme, veri şifreleme ve yedekleme,
veri kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik çözümleri
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Yazılım seviyesi ve veri kaçağı açısından hem veri güvenliğini sağlayıp hem de verileri
yedekleyip olası saldırı sonrası kurtarılmasını sağlaması
Elektrik dağıtım ve iletim şebekelerinin SCADA sistemleri ile güvenli haberleşmesini
sağlaması
Enerji yönetim sistemlerinin özellikle donanım (kontrol kartları, RTU, PLC, vb.) ve
yazılım seviyelerinde güvenli şekilde uzaktan kontrolünü sağlayan ürünlerin
uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmesi
Ülke genelindeki enerji aktarımı dijital altyapısına gelebilecek siber saldırıların
engellenmesi için saldırı tespit ve önleme sistemlerinin % 100 yerli olarak geliştirilmesi

1.
2.
3.

4.

4.1
X
X
X
X

Enerji sektörünün dijital altyapısı kapsamında Teknolojik Hedef 1, Sektörel Uygulama
1 ve Sektörel Uygulama 3’ün teknik özelliklerini de kapsayacaktır.
Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler




Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, İlgili Temel Mühendislik
alanları, Kontrol Mühendisliği, Ağ, Donanım, Algılama ve Tahmin Etme, Sensörler,
SCADA
Veri paylaşımı gibi konularda Hukuk alanı da önemlidir.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


4.1. Dünya: THS 5-7 / TR: THS 3-4

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
4.1. Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik saldırı tespit ve önleme, veri şifreleme ve
yedekleme, veri kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik çözümleri


Dünya: Alt ürünler bazında (SCADAfense, vb.) düynada çok gelişmiş küresel
markalar bulunmaktadır. Ancak bütünleşik bakıldığında henüz gelişmeye açık bir
alan olduğu değerlendirilmektedir.
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Yerli: ADEO

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
4.1. Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik saldırı tespit ve önleme, veri şifreleme ve
yedekleme, veri kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik çözümleri




Büyük Sanayi Kuruluşlarının ağırlığının daha fazla olacağı bir alan olarak
değerlendirilmektedir. KOBİ’ler, Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri,
Teknopark Firmaları, Kamu Kurumları (örn: ETKB, UAB, BTK, STB, TÜBİTAK ve
ilgili enstitüleri, EPDK), STK’lar
Bilimsel anlamda uluslararası iş birlikleri gereklidir.

Bütçe Öngörüleri
4.1. Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik saldırı tespit ve önleme, veri şifreleme ve
yedekleme, veri kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik çözümleri






Proje başına >1 milyon TL - <100 milyon TL
Altyapıyla bütünleşik geliştirilecek sistemler açısından bütçe belirtilen en yüksek
mertebeden olacaktır (Kamu iş birliği de daha önemli olmaktadır)
Test altyapısı ve ortak kullanım alanlarının da kurulması önem arz etmektedir.
Mobil ya da sabit ayrımı yapılabilir.
Harici güvenlik sistemlerinin entegre edilebileceği projeler de düşünülebilir.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

4.1. Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik saldırı tespit ve önleme, veri şifreleme ve
yedekleme, veri kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik çözümleri


Yapılabilirlik şeması anlamlı bulunmuştur. Ancak kritik altyapılar kapsamında yeni
yeni oluşan ulusal veri altyapısının etkinleştirilmesi ihtiyacı blunmaktadır.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

4.1. Enerji sektörü ihtiyaçlarına yönelik saldırı tespit ve önleme, veri şifreleme ve
yedekleme, veri kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik çözümleri




Bu alanda yurt dışı bağımlılığı çok yüksektir. Kritik sistemleri ve altyapıları
içermektedir. Bu nedenle, cari açığın azalmasına katkısının çok yüksek olacağı
düşünülmektedir.
Son kullanıcının ticari bilgilerinin korunmasına katkısının da yüksek olacağı
değerlendirilmektedir.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
STM ile iş birliğinde Sakarya Üniversite’sinde
Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi
açılmıştır. Tüm bileşenleri de içeren şekilde
etkinleştirilmesi ve test altyapısının
yaygınlaştırılması önemlidir.
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
test altyapıları, vb.)

Ayrıca veri paylaşımı ve ilgili veri paylaşım
platformları olmadığı için analiz de
yapılamamaktadır. Ticari kaygı olmayan özellikle
akademik verilerin paylaşımı
etkinleştirilmelidir(Örn. IEEE Data Portal’ın ulusal
olarak geliştirilmesi, ortak veri havuzlarının
oluşturulması).52
Kritik altyapıları içerdiği için standartlaşma ve
sertifikasyon ayrıca önemlidir.

Yasal / Teknik Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar, patent
sistemi, vb.)

Mevzuat geliştirme çalışmaları teknolojik
ilerlemeyi destekleyecek şekilde hızlandırılmalıdır
(DDO ve BTK koordinasyonundaki çalışmaların
süreçlerinin hızlandırılması gerekmektedir.
DDO’nun yanımlamış olduğu rehber dokümanların
uygulama süreçlerinin etkinleştirilmesi önemlidir)
Özellikle verilerin teknoloji geliştirilmesinde
paylaşımı hususunda bir havuz oluşturulması
önemlidir. Verinin standartlarının oluşturulması,
kullanımı ve korunması, yaygınlaştırılması
konusunda hukuki çalışma yapılması da önem arz
etmektedir.
Belli bir standart bulunmamaktadır. Sektörel
uygulamalar açısından ağırlıklı olarak yabancı
standartlar bulunmaktadır.

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son
kullanıcıyla etkileşim, rekabet

52

Enerji alanı açısından da 5G ile birlikte IoT
ekosistemi çok geniş ve IoT güvenliği (örn:

Örnek olarak: https://www.impactcybertrust.org/home#welcome ve https://data.mendeley.com
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koşulları, kamu alımlarının etkisi,
vb.)

SCADA güvenliği) odaklanması çok spesifik bir
alan olarak kalıyor.
Bu alana odaklı teknolojiler henüz olgunlaşmamış
seviyededir. Ancak çok hızlı gelişmekte olan bir
alandır. Öncelikle pazar ihtiyacı net olarak tespit
edilmeli ve daha hedef odaklı çalışmalar
yapılmalıdır. Veri paylaşımı ve veriye erişim çok
önemlidir.
Yurt içi ürün geliştiriciler standart sıkıntısını hazır
olarak çözse bile yabancı ürünlerle rekabet
koşulları çok sıkıntılı. Başlangıç aşamasında
standart olmaması yurt içi piyasada odaklanma ve
yönlenmeyi de etkilen bir sıkıntı olarak ortaya
çıkmaktadır. Yurt dışı gelişmelere yetişmek
açısından da sıkıntılar bulunmaktadır.
Rekabet koşulları yerli ürün geliştirilere ve
KOBİ’lere (orta ölçekli) yönelik avantajlı olmalıdır.
Özellikle pazara giriş destekleri gerekmektedir.
Standartlaşmamış ve uzun vadede geleceği olan
teknoloji ve ürünler açısından ürün
standartlaştığında yerli üreticinin geri kalmaması
açısından önem arz etmektedir.

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş destekleri,
piyasaya yaygınlaştırma, yatırım
teşvikleri, ihracatı artırıcı unsurlar,
vb.)

Yerli üreticiler yurt dışı ürünleri takip etmek
zorunda kalıyor ve yeni ürün geliştirme kısmında
piyasayı oluşturamamış oluyorlar.Tekniğin yeni
geliştiği ve yenilikçi alanlarda üniversite ve sanayi
iş birliğini sağlayarak yeni piyasa oluşturacak
potansiyelde teknoloji ve ürünlerin desteklenmesi
iyi olabilir (“Out of the box” tarzında projelerin de
desteklenmesi açısından faydalı olacaktır.
Özellikle hızlı yükselme potansiyeli olan
KOBİ/başlangıç firmalarına yönelik teşvik edici
mevcut desteklerin etkinleştirilmesi
gerekmektedir).
Özellikle veriye erişim desteklerinin, ulusal veri
altyapısının geliştirilmesini sağlayacak teşviklerin
verilmesi gerekmektedir.
Büyük sanayi kuruluşlarının destekleyici kısımda
da yer alması önemlidir ve özendirilmelidir.
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Girişimci ve yatırımcı fonu destekli tematik
kümelenmelerin oluşturulması gerekmektedir
(EPDK’nın desteği var).

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
kalifiye eleman, ara teknik eleman,
vb.)

Firmadan Kaynaklı Sebepler
(Maddi sebepler, strateji
değişikliği, yönetim değişikliği, vb.)

Kritik altyapı desteği güçlendirilmelidir.
Üniversite-Sanayi (Ar-Ge ve Üretici)-Kamu iş
birliği desteklerinde alan odağı artırılmalıdır. Özel
Sektör Kuruluşlarının y.lisans ve doktora
yapmaları için çalışanlarını desteklemesi ve bunun
teşvik edilmesi gerekmektedir.
Ticari kaygılar nedeniyle özel sektörün veri
paylaşımı ve akademinin, araştırmacıların veriye
erişimde yaşadığı kısıtlar bulunmaktadır.
Bilinen markalara ve üreticiye bağımlılık
bulunmaktadır. Mevcut pazardaki lider kuruluşlara
çalışma yapmak durumunda kalınmaktadır. Riskli
bir alan olarak görülmektedir. Sistem özeline
inmeyen araştırma sonuçlarının paylaşımı alana
giriş açısından riskleri azaltacaktır.
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Öncelikli Sektörel Uygulama 5: Kamuda ihtiyaçlara yönelik siber güvenlik
çözümleri
Kamuda ihtiyaçlara yönelik güvenlik duvarı, saldırı tespit, veri kaçağı önleme sistemi
gibi siber güvenlik çözümlerinin yerli olarak geliştirilmesi ile kamuda kullanılan
donanımlarda ve gömülü tüm cihazlarda (açık kaynak kodlu) milli işletim sisteminin
güvenliğinin artırılması ve kullanım sürdürülebilirliğinin sağlayacak şekilde
yaygınlaştırılması / güçlendirilmesi / geliştirilmesi
Kritik Uygulamalar:
5.1. Kamuda ihtiyaçlara yönelik güvenlik duvarı, saldırı tespit, veri kaçağı önleme sistemi gibi
siber güvenlik çözümleri
5.2. Kamuda kullanılan milli işletim sisteminin güvenliğini artırıcı çözümler
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Ağ ve uygulama seviyelerinde güvenlik uygulamalarının yüksek
performanslı çalışabilmesi
Yazılım seviyesi ile veri kaçağı ve ifşa/mahremiyet açısından veritabanı
korumasının güçlendirilmesi, erişim yetkilerinin sınırlandırılması
Geliştirilen/geliştirilecek açık kaynak kodlu milli işletim sistemleri üzerinde
çalışacak ek güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi, test edilmesi,
yaygınlaştırılması
Kamu bilişim ağlarının en az bir seviye güvenliğinin yerli ürünlerle
sağlanabilmesi için ürünlerin sektördeki eşleniklerinin fonksiyonalitesinde
olması
Kamu özel ihtiyaçlarına çözümler oluşturması
Kullanıcının cihazlarını kullanırken kaynak kullanımı, performans kaybı,
yavaşlık, hizmet kesintisi gibi kullanıcı deneyimini ve verimliliğini olumsuz
etkileyecek faktörlerin kabul edilebilir endüstri standartlarının seviyesinde
olması
Kullanıcı cihazlarında, kullanıcı ya da yönetici onayı olmadan işletim
sistemi seviyesinde ve kritik dosyalarda yapılan güncellemelerin ve
konfigürasyon değişikliklerinin tespit edilmesi ve engellenmesi
Kullanıcılara gereğinden fazla verilmiş olan veya artık ihtiyaç duyulmayan
ve kullanılmayan yetkilerin belirlenerek kaldırılması
Kullanıcı cihazlarına kullanıcıların her zaman en düşük yetki seviyesi ile
giriş yapması ve daha yüksek yetkilere ihtiyacı olan faaliyetleri
gerçekleştirmesi gerektiğinde sadece ihtiyacı olduğu süre boyunca ve
ihtiyaç duyduğu kadar yetki seviyesinin yükseltilmesi

5.1

5.2

X
X
X

X

X
X

X
X

X
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Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler



Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği ve İstatistik
Kamu Kurumunun ihtiyaçlarına ve adapte edilecek teknolojiye göre farklı disiplinler
göz ardı edilmemelidir.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


5.1. Dünya: THS 8-9 / TR: THS 6



5.2. Dünya: THS 9 / TR: THS 6

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
5.1. Kamuda ihtiyaçlara yönelik güvenlik duvarı, saldırı tespit, veri kaçağı önleme
sistemi gibi siber güvenlik çözümleri



Dünya: Dünyada gelişmiş ürünler vardır.
Yerli: Labris, Epati, TÜBİTAK BİLGEM

5.2. Kamuda kullanılan milli işletim sisteminin güvenliğini artırıcı çözümler



Dünya: Dünyada gelişmiş ürünler vardır. Redhat ve Microsoft’un ticarileşmiş ürünleri
var.
Yerli: PARDUS, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
5.1. Kamuda ihtiyaçlara yönelik güvenlik duvarı, saldırı tespit, veri kaçağı önleme
sistemi gibi siber güvenlik çözümleri


Kamunun ihtiyaçlarına göre, son kullanıcı (kamu), araştırma kurumları (Üniversite,
kamu araştırma merkezleri, teknopark firmaları) ve sanayi kuruluşlarıyla birlikte ortak
bir konsorsiyum oluşturulabilir.

5.2. Kamuda kullanılan milli işletim sisteminin güvenliğini artırıcı çözümler


Kamunun ihtiyaçlarına göre TÜBİTAK ULAKBİM odağında son kullanıcı (kamu),
araştırma kurumları (Üniversite, kamu araştırma merkezleri, teknopark firmaları) ve
sanayi kuruluşlarıyla birlikte ortak bir konsorsiyum oluşturulabilir.

Bütçe Öngörüleri
5.1. Kamuda ihtiyaçlara yönelik güvenlik duvarı, saldırı tespit, veri kaçağı önleme
sistemi gibi siber güvenlik çözümleri
5.2. Kamuda kullanılan milli işletim sisteminin güvenliğini artırıcı çözümler
Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda bütçenin belirlenmesi gerekmektedir. Geliştirilecek
teknolojiler düşük bütçeli olacaktır.


Proje başına <1 milyon TL
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

5.1. Kamuda ihtiyaçlara yönelik güvenlik duvarı, saldırı tespit, veri kaçağı önleme
sistemi gibi siber güvenlik çözümleri
5.2. Kamuda kullanılan milli işletim sisteminin güvenliğini artırıcı çözümler


Yapılabilirlik şeması anlamlı bulunmuştur.

222

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

5.1. Kamuda ihtiyaçlara yönelik güvenlik duvarı, saldırı tespit, veri kaçağı önleme
sistemi gibi siber güvenlik çözümleri


Yurt içi ve yurt dışı pazar potansiyelinin artmasına katkısının yüksek olacağı
değerlendirilmektedir.

5.2. Kamuda kullanılan milli işletim sisteminin güvenliğini artırıcı çözümler




Yurt içi ve yurt dışı pazar potansiyelinin artmasına katkısının yüksek olacağı
değerlendirilmektedir.
Son kullanıcının ticari bilgilerinin korunmasına katkı milli işletim sisteminin güvenlik
açısından ana beklentilerinden biri olması gerektiği düşünülmektedir.
Son kullanıcının yeni geliştirdiği ürünlerin/hizmetlerin pazara sunulmasına katkısı
açısından da milli işletim sistemine uygun çalışacağı için yeni girişimcilerin
ürünlerinin tanıtması ve pazara girişleri kolay olacağı değerlendirilmektedir.
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
test altyapıları, vb.)

Milli işletim sistemlerinin testlerinin yapıldığı
merkez bulunmamaktadır.

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son
kullanıcıyla etkileşim, rekabet
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
vb.)

Son kullanıcının yeni geliştirdiği
ürünlerin/hizmetlerin pazara sunulmasına katkısı
açısından da milli işletim sistemine uygun
çalışacağı için yeni girişimcilerin ürünlerinin
tanıtarak pazara girişleri kolaylaştıracağı
değerlendirilmektedir.
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Sektörel Uygulama 6: Kamu ve özel sektör verileri için güvenli bulut
teknolojileri ve ürünleri
Ağ, donanım seviyeleri ile fiziksel saldırılar, yetkisiz erişim ve veri kaçağı siber tehdit
unsurlarına yönelik, kamu ve özel sektör verilerinin depolanması ve paylaşımında
kullanılmak üzere güvenli bulut teknolojilerinin ve ürünlerinin yerli olarak geliştirilmesi
Kritik Uygulamalar:
6.1. Kamu ve özel sektör verilerinin ve servislerinin sunulabilmesi için IaaS, FaaS, PaaS ve
SaaS bulut mimarilerinde güvenlik çözümleri geliştirilmesi
6.1.1. Eğitim sektörü açısından çevrim içi eğitim sistemlerinde ve çözümlerinde siber güvenlik
ve kriptoloji teknolojileri geliştirilmesi
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri

6.1

1.

Ağ seviyesinde erişimin kesintisiz olması

X

2.

Yazılım seviyesinde güvenli uçtan uca ağ protokolü geliştirilmesi

X

Yetkisiz erişim açısından güvenlik ve çok farktörlü doğrulama çözümlerinin
iyileştirilmesi
Veri kaçağı açısından sunucu güvenliğini sağlayacak, kişisel verilerin
korunmasını ve verilerin şifreli olarak güvenli saklanmasını sağlayacak
çözümler geliştirilmesi
Uygun kriptolojik yaklaşımların geliştirilmesi ve kullanılması, ayrıca buna
yönelik uzman denetimi yapılması
Kimlik doğrulama ve parola güvenliği için uygun kriptolojik çözümlerin
geliştirilmesi ve uygulanması
“Çevrim içi eğitim sistemlerinde ve çözümlerinde” siber güvenlik ve kriptoloji
teknolojileri ve “Güvenli video konferans çözümleri” için ölçeklenebilir ve uçtan
uca güvenlik sağlayabilmesi
Kamu veya özel sektörün çevrim içi hizmetlerinin bulut güvenlik servisleri
kullanılarak hizmete sunması (Proxy olarak bulut ortamının kullanılarak hizmet
vermesi, Cloudflare örneği gibi) ile güvenli veri depolama ve paylaşımı
Kayıt tutma, kimlik doğrulama, yetkilendirme vb. servisleri ile teknoloji ve
çözümlerin geliştirilmesi

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

X
X
X
X
X

X
X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler


Makine Öğrenmesi, Ağ Uzmanları, Donanım Programlama, Kriptoloji Uzmanları,
Donanım Geliştiriciler, Yazılım Geliştiriciler, Siber Güvenlik Uzmanları, Sistem
Yöneticileri, Bulut Sistemi Yöneticileri, Hukuk ve Regülasyon Uzmanları, Blokzincir
Uzmanları
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


6.1. Dünya: THS 9 / TR: THS 3



6.1.1. Dünya: THS 9 / TR: THS 3-4

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
6.1. Kamu ve özel sektör verilerinin ve servislerinin sunulabilmesi için IaaS, FaaS,
PaaS ve SaaS bulut mimarilerinde güvenlik çözümleri geliştirilmesi
6.1.1. Eğitim sektörü açısından çevrim içi eğitim sistemlerinde ve çözümlerinde siber
güvenlik ve kriptoloji teknolojileri geliştirilmesi



Dünya: 6.1.1 için özellikle son dönemde geliştirilen projeler ve ticarileştirilmiş ürünler
bulunmaktadır. Ancak, güvenlik kısmında araştırma seviyesi devam etmektedir.
Yerli: Özyeğin Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nde projeler mevcut. Laboratuvar
prototipleri geliştirilmiş durumdadır.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
6.1. Kamu ve özel sektör verilerinin ve servislerinin sunulabilmesi için IaaS, FaaS,
PaaS ve SaaS bulut mimarilerinde güvenlik çözümleri geliştirilmesi
6.1.1. Eğitim sektörü açısından çevrim içi eğitim sistemlerinde ve çözümlerinde siber
güvenlik ve kriptoloji teknolojileri geliştirilmesi


Kamu Kurumları, Kamu Araştırma Merkezleri, Büyük Ölçekli Kuruluşlar, KOBİ’ler,
Teknopark Firmalar ve Üniversiteler

Bütçe Öngörüleri
6.1. Kamu ve özel sektör verilerinin ve servislerinin sunulabilmesi için IaaS, FaaS,
PaaS ve SaaS bulut mimarilerinde güvenlik çözümleri geliştirilmesi
6.1.1. Eğitim sektörü açısından çevrim içi eğitim sistemlerinde ve çözümlerinde siber
güvenlik ve kriptoloji teknolojileri geliştirilmesi


1-5 milyon TL’lik bütçeli projeler halinde yıllık yaklaşık 15 milyon TL bütçeden
bahsedilebilir.
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

6.1. Kamu ve özel sektör verilerinin ve servislerinin sunulabilmesi için IaaS, FaaS,
PaaS ve SaaS bulut mimarilerinde güvenlik çözümleri geliştirilmesi
6.1.1. Eğitim sektörü açısından çevrim içi eğitim sistemlerinde ve çözümlerinde siber
güvenlik ve kriptoloji teknolojileri geliştirilmesi


Yapılabilirlik şeması anlamlı bulunmuştur.

227

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

6.1. Kamu ve özel sektör verilerinin ve servislerinin sunulabilmesi için IaaS, FaaS,
PaaS ve SaaS bulut mimarilerinde güvenlik çözümleri geliştirilmesi
6.1.1. Eğitim sektörü açısından çevrim içi eğitim sistemlerinde ve çözümlerinde siber
güvenlik ve kriptoloji teknolojileri geliştirilmesi


Etki potansiyeli şeması anlamlı bulunmuştur ancak bulut teknolojilerini içermesi
açısından etkisinin daha yüksek olacağı da değerlendirilmiştir.
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
test altyapıları, vb.)

Bulut ortamlarının testi için altyapılar
yaygınlaşabilir.

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son
kullanıcıyla etkileşim, rekabet
koşulları, kamu alımlarının etkisi,
vb.)

Bulut ortamlarının yaygınlaşması pazarın
gelişmesi için en önemli husustur. Güvenlik
konusunda çalışmaların da gelişebilmesi için
öncelikle bulut ortam ve hizmetlerinin de
yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Mevcut destek programlarının koşullarının daha
cazip hale getirilmesi.

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik
destekleri, pazara giriş destekleri,
piyasaya yaygınlaştırma, yatırım
teşvikleri, ihracatı artırıcı unsurlar,
vb.)

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
kalifiye eleman, ara teknik eleman,
vb.)

Diğer

2244 programında yetişen öğrencinin 3 yıl çalışma
mecburiyeti bulunmaktadır. Bu şarttan dolayı
kabul etmek istemeyen öğrenciler oluyor.
Projeye 2 öğrenci buluyoruz ancak 3.yü
bulamadığımıza projeye devam edemiyoruz. 2244
programı beğenilmek ve başarılı bulunmakla
birlikte bu şekilde handikapları da mevcuttur.
Belki çalışma şartı 1 yıl olsa daha cazip olabilir.
KOBİ’lere verilen teşviklerin arttırılması faydalı
olacaktır (başlangıç fonları gibi).
Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma sistemi
oturmuştur. Mevcut durumda yurtdışındaki
şirketlere evinden çalışan yetenekli insan
kaynağımız oluşmaya başladı. Kabiliyetli
insanlarımız yurtdışı şirketlere oraya gitmeden de
istihdam olabildikleri için bilgi birikimi ülkemiz
yerine yurtdışı için kullanılmaktadır. Kalifiye
eleman bulma sıkıntısı oluşabilmektedir.
Ar-Ge yapmanın yanı sıra ülkemizde öncelikle
bulut hizmetlerinin yaygınlaştırılması çok
önemlidir.Bulut kullanım oranı ülkemizde dünyaya
kıyasla düşüktür. Bu kullanım miktarı artarsa ArGe ve hizmet sayısı da artacaktır. Mevcut
durumda Ar-Ge yapsak bile kullanımı yine yurt
dışında olacaktır. Bu nedenle mevcut bulut
ekosisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
kritik öneme sahiptir.
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Öncelikli Sektörel Uygulama 7: Finansal hizmet sağlayıcılarının ataklara karşı
yüksek kapasiteli, bulut tabanlı korunması ve finansal ağın sürekliliği
Öncelikle ağ ve yazılım seviyeleri siber tehdit unsurlarına yönelik, ülkemiz finansal
hizmet sağlayıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak, özellikle yurt dışından gelen ataklara
karşı operatörler seviyesinde yüksek kapasiteli, bulut tabanlı bir koruma sistemi
oluşturulması ve finansal ağın (para trafiğinin) sürekliliğinin sağlanması
Kritik Uygulamalar:
7.1. Finansal hizmet sağlayıcılarını yurt dışından gelen ataklara karşı koruyacak bulut tabanlı
sistem
7.2. Finans ve Ticaret sektörleri için veri kaçağını engelleme ve veri mahremiyetini koruma
ürünleri
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Veri kaçağı açısından veri güvenliği amacıyla veri sızıntısı önleme
çözümleri diğer güvenlik çözümleriyle de entegre olabilecek şekilde API
destekli olması, davranış analiz tespiti çözümü içermesi anormal veri
çıkışlarının tespit edilebilmesi
İfşa/mahremiyet açısından kişisel verilerin ifşasını engellemek adına veri
sızıntısını önleme çözümü veri sızıntılarını tespit için farklı
veritabanlarına entegre olabilmesi, anahtar kelime (keyword) ve sıralı
özel karakter (regex) tabanlı kural desteği ile birlikte farklı formattaki
verileri tespit edebilmesi
Verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi
teknolojilerini kullanan ürünlerin geliştirilmesi
Veri tabanı tarafında güvenlik, gizlilik ve doğruluğun sağlanmasına
yönelik kriptolojik çözümlerin geliştirilmesi ve kullanılması
Ağ seviyesinde yüksek kapasiteli saldırı tespit sistemlerine sahip (IPS,
Intrusion Prevention System) ağ cihazları geliştirilmesi
Yazılım seviyesinde saldırıları önleyecek web uygulamaları güvenlik
duvarına sahip olması (WAF - Web Application Firewall)
Sosyal mühendislik açısından oltalama saldırıları simülasyonları
içermesi
Yetkisiz erişim ve yetki yükseltme açısından hesap yönetim araçları
içermesi

7.1

7.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler


Makine Öğrenmesi, Ağ Uzmanları, Donanım Programlama, Kriptoloji Uzmanları,
Donanım Geliştiriciler, Yazılım Geliştiriciler, Siber Güvenlik Uzmanları, Sistem
Yöneticileri, Bulut Sistemi Yöneticileri, Hukuk ve Regülasyon Uzmanları, Blokzincir
Uzmanları, Finans Uzmanları

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


7.1. Dünya: THS 6-7 / TR: THS 2



7.2. Dünya: THS 6-7 / TR: THS 2

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
7.1. Finansal hizmet sağlayıcılarını yurt dışından gelen ataklara karşı koruyacak bulut
tabanlı sistem
7.2. Finans ve Ticaret sektörleri için veri kaçağını engelleme ve veri mahremiyetini
koruma ürünleri


Dünya: Güney Kore’de devlet seviyesinde yapılan uygulamalar mevcuttur. Dağıtık
tabanlı kimlik yönetimi (identity management) konusunda kurulmuş sistemleri
mevcuttur.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
7.1. Finansal hizmet sağlayıcılarını yurt dışından gelen ataklara karşı koruyacak bulut
tabanlı sistem
7.2. Finans ve Ticaret sektörleri için veri kaçağını engelleme ve veri mahremiyetini
koruma ürünleri


Finans Kuruluşları, Kamu Kurumları, Kamu Araştırma Merkezleri, Büyük Ölçekli
Kuruluşlar, KOBİ’ler, Teknopark Firmalar ve Üniversiteler

Bütçe Öngörüleri
7.1. Finansal hizmet sağlayıcılarını yurt dışından gelen ataklara karşı koruyacak bulut
tabanlı sistem
7.2. Finans ve Ticaret sektörleri için veri kaçağını engelleme ve veri mahremiyetini
koruma ürünleri


1-5 milyon TL bütçeli projeler halinde yıllık yaklaşık 15 milyon TL bütçeden
bahsedilebilir.
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

7.1. Finansal hizmet sağlayıcılarını yurt dışından gelen ataklara karşı koruyacak bulut
tabanlı sistem
7.2. Finans ve Ticaret sektörleri için veri kaçağını engelleme ve veri mahremiyetini
koruma ürünleri







Akademik Ar-Ge birikimi açısından akademik alanda çalışılan konuların
çeşitlendirilmesi sağlanabilir. Yapay zekâ çalışan akademisyen sayısı artmaktadır ve
artması da önemlidir. Ancak bulut gibi diğer alanlarda da belli bir artış ivmesi
yakalanması faydalı olacaktır.
Yazılım altyapısının (açık kaynak kütüphaneler, paket programlar, programlama
dilleri) ve ulusal veri altyapısının (veri merkezleri, veritabanları, veri yapıları) yeterliliği
açısından ülkemizde kapsamlı bir bulut altyapısı bulunmaması en önemli
sıkıntılardan biridir. Bu nedenle test altyapısı da bulunamamaktadır.
Pazar Potansiyeli açısından bakıldığında bankacılık sisteminin büyüklüğü nedeniyle
yüksek olduğu değerlendirilmektedir.
Yabancı Yazılımdan/Donanımdan Bağımsızlık Durumu yetersizdir, çünkü baskın
olarak yabancı yazılımlar kullanılmaktadır.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

7.1. Finansal hizmet sağlayıcılarını yurt dışından gelen ataklara karşı koruyacak bulut
tabanlı sistem
7.2. Finans ve Ticaret sektörleri için veri kaçağını engelleme ve veri mahremiyetini
koruma ürünleri





Ulusal güvenlik açısından stratejik öneme sahip alanlarda yerlileşme oranın
yükseltilmesine katkısı yüksek olaraktır. Bulut altyapısının ülkemizde bulunması
büyük önem arz etmektedir.
Finans sektörüne yapılacak saldırılar büyük kayıplara neden olabilceği için ulusal
güvenlik açısından kritik öneme sahiptir.
Son kullanıcının ticari bilgilerinin korunmasına katkısı açısından finans sektöründe
yer alan müşteri bilgilerinin korunması açısından bu teknolojilerin geliştirilmesi büyük
katkı sağlayacaktır.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Akademik alanda çalışılan konuların
çeşitlendirilmesi sağlanabilir.

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte
kalifiye eleman, ara teknik eleman,
vb.)

Yapay zekâ çalışan akademisyen sayısı
artmaktadır. Artması da önemlidir. Ancak bulut
gibi diğer branşlarda da belli bir artış ivmesi
yakalanması faydalı olacaktır.
Disiplinlerarası iş birliği de ön plana çıkmaktadır.
Bu konuş özelinde özellikle ekonomi ve finans
uzmanlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

Yalan haber yayarak ticaret (alım-satım)
algoritmalarının yanlış yönlendirilmesi
sağlanmaktadır.

Diğer

Bulutu saldırılardan koruma için makine öğrenme
kullanıldığı durumlarda algoritmaların güvenliğinin
sağlanması önem arz etmektedir. Son yıllarda
kullanılmaya başlayan bir saldırı yöntemi olmaya
başlamıştır. (Bu otonom araçlar gibi farklı
sektörlerde de görülmeye başlamıştır). Son
yıllardaki eğilimlerde öne çıkan saldırılar yapay
zekâ algoritmalarına yönelik yapılan saldırılar
olmuştur.
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Öncelikli Sektörel Uygulama 8: Kamuda veri şifrelemesinde güvenli kriptografi
teknolojilerini kullanan ürünler
Özellikle ağ seviyesi ve veri kaçağı siber tehdit unsurlarına yönelik, kamuda (öncelikle
kritik kamu hizmetleri, e-devlet uygulamaları ve sağlık sektörü olmak üzere) verilerin
şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi teknolojilerini kullanan
ürünlerin geliştirilmesi
Kritik Uygulamalar:
8.1. Kamuda verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi teknolojilerini
kullanan ürünler
8.2. Biyometrik ve çok aşamalı kimlik doğrulama teknolojileri (özellikle Kritik Kamu Hizmetleri)
8.3. Büyük veri dahil olmak üzere, veri koruma güvenlik teknolojileri, ürünleri ve kriptolojik
çözümleri (özellikle Sağlık Sektörü)
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri

8.1

8.2

8.3

1.

Kamuda kullanılan kriptografik ürünlerin sertifikasyonu ve güvenlik/gizlilik
ihtiyacı çalışmaları

X

X

2.

Kuantum/ Yan kanal ataklarına karşı güvenliği iyileştirilmiş

X

X

X

X

X

X

X

X

Kuantum sonrası algoritmaların standartlaşma öncesinde mevcut
kriptografik ürünler için Göç Planı oluşturulması

3.

3.1. Kritik konumda kullanılan şifreleme cihazlarındaki
anahtar paylaşımı ve yönetiminin kuantum bilgisayarlara
karşı dirençli bir hale getirilmesi,
3.2. Kritik konumda kullanılan simetrik şifreler için anahtar
boyutlarının kuantum güvenlik düzeyine gelebilmesi için
yeterliliğinin analiz edilmesi ve gerekli ise artırılması,
3.3. Kritik bilgilerin en kısa sürede kuantum bilgisayarlara
karşı dirençli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması
Post kuantum öncesi standartlaşma öncesi

4.

4.1. Asimetrik şifreleme kullanan kuantum öncesi ürünlerin,
post kuantum sonrası duruma göre güncellenmesi/adapte
edilmesi ve gizlilik/güvenlik sağlama
4.2. Simetrik algoritma tabanlı sistemlerin anahtar boylarının
yeterliliğinin analiz edilmesi gerekli ise arttırılması
Post kuantum sonrası-standartlaşma sonrası

5.

5.1. Standartlaşmanın sağlanması ve standartların
gerçeklenmesine yönelik çalışmalar
5.2. Standartlaşan algoritmaların Donanım/İşlemciler
üzerinde güvenli ve performanslı olarak tasarlanması

235

Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.

Mahremiyet odaklı ve KVKK uyumlu yeni nesil mobil cihazlar (cep tel vb.)
üzerinde kullanılabilen djital kimlik teknolojilerinin geliştirilmesi
Kriptografik anahtarlar ve/veya verilerin korunacağı ve kriptografik
anahtarlarla güvenli işlem yaparak verileri işleyecek Dijital cüzdan
teknolojilerin geliştirilmesi ve güvenliklerinin test edilmesi
Kamu kurumlarındaki verilen güvenliğinin arttırılması için Dijital cüzdan
uygulamaları kapsamında kamunun kullanımı için uygun donanım
güvenlik modülleri (HSM) geliştirilmesi

6.
7.

8.

X
X

X

9.

Davranışsal biyometri araştırmaları

X

10.

Yapay zeka destekli biyometri çalışmaları (yüz tanıma teknolojileri vb.)

X

Merkezi olarak toplanan verilerin gizliliğin ve güvenli depolama
teknolojileri
Dağıtık defter teknolojileri (distributed ledger) ve blokzincir gibi ademi
merkezi (merkezi olmayan) sistemlerin güvenliğinin araştırılması ve
kamunun kullanımı için bu sistemlerin geliştirilmesi
Ademi merkezi anahtar yönetim sistemlerinin araştırılması ve kamuda
kullanımın uygunluğunun araştırılması
Mahremiyet odaklı ve KVKK uyumlu sistemlerin geliştirilmesi (Verilerin
gizliliği ve veri paylaşımı konuları özelinde)

11.
12.
13.
14.

X
X
X
X

15.

Sağlık sektörü için özellikle homomorfik şifreleme/kripto teknolojileri

X

16.

Şifreleme-imzalama teknolojileri ile sağlık sektöründe gizlilik/güvenliğin
geliştirilmesi

X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler


Fizik, Matematik, İstatistik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol
ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)

THS
THS 1

D (8.1)

TR (8.1)

D (8.2)

TR (8.2)

D (8.3)

TR (8.3)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 2

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 3

☐

☒

☐

☐

☐

☐

THS 4

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 5

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 6

☒

☐

☐

☒

☐

☐

THS 7

☒

☐

☐

☒

☐

☒

THS 8

☐

☐

☒

☐

☒

☐

THS 9

☐

☐

☒

☐

☒

☐
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THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
8.1. Kamuda verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi
teknolojilerini kullanan ürünler


Dünya: Bazı ülkeler kendi standartlaşma çalışmalarını gerçekleştirmektedir; bu
anlamda ürünleşmeye yakın olmaları ihtimaldir. Ancak, standartların netleşmesi
veya yaygın kullanım anlamında küresel düzeyde bir yaygın ürünleşme mevcut
değildir. Kanada, ABD, Uzak Doğu ülkelerinde bu alanda çalışmalar yürütülmektedir.
o Küresel dijital uygulama örneği olarak VOX Messenger – Kuantum Sonrası
Güvenli Mesajlaşma (KyroTECH) verilebilir.



Yerli: Ülkemizde bu alanda kimlik ve imza teknolojileri alanında olgunlaşmış bir
odaklanma mevcuttur. Diğer biyometri alt teknolojileri ve araştırmaları (yüz tanıma
vb) geliştirilmeye açıktır.
o ODTÜ’de
geliştirilen
“NewHope
Compact”
algoritma
çalışması
bulunmaktadır. Simetrik kriptografi ve yan kanal analizleri konusunda ulusal
ve uluslararası tamamlanan projeler bulunmaktadır.
o Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden (OMÜ) bir araştırmacının yer aldığı bir
çalışmada kuantum sonrası kriptografik protokol tasarımı ile ilgili olarak
geliştirilen imzalama sistemi (qTesla) uluslararası standartlaşma
organizasyonları tarafından ilgi görmüş ve bu imzalama sistemi ile
uluslararası bir yarışmada ülkemiz temsil edilmiştir. Ayrıca, uluslararası bir
firma ile ortak patent başvurusu bulunmaktadır. Kuantum sonrası kriptografik
protokol tasarımı ve uygulamaları ile ilgili ulusal ve uluslararası (Almanya,
Fransa, İspanya, Japonya, Malezya) projeler OMÜ tarafından
tamamlanmıştır ve bazıları halen yürütülmektedir. OMÜ bünyesinde
Kuantum Sonrası Kriptografi Odaklı Araştırma Laboratuvarı
bulunmaktadır. Sabancı Üniversitesi’nden araştırmacıların kuantum sonrası
kriptografi konusunda araştırma projeleri devam etmektedir.
o Trakya Üniversitesi ve OMÜ araştırmacıları tarafından ortak yapılan ve
incelemeli patent olarak kabul edilen “Simetrik Anahtarlı Şifrelerde İkili
Doğrusal Dönüşüm Geliştirmek için Bir Yöntem” başlıklı patent çalışması ile
hızlı ve güvenli yerli ve milli şifrelerin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.
Ticarileşme için ulusal firmalar ile görüşmeler yapılmıştır.

8.2. Biyometrik ve çok aşamalı kimlik doğrulama teknolojileri (özellikle Kritik Kamu
Hizmetleri)



Dünya: Regula Forensics, Innovatrics
Yerli:
o TÜBİTAK BİLGEM ve TURKCELL bu alanda Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri aktif olarak
o
o

yürütülmektedir.
HAVELSAN–EGM ile ortak yürüttüğü parmak izi vb. teknolojiler için çalışmalar
mevcuttur.
Yaşar Üniversitesi’nin mobil uygulama ağırlıklı biyometrik imza üzerine yürüttüğü
uygulamalı araştırmalar mevcuttur.
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o
o

Sabancı Üniversitesi’nde biyometrik yöntemlerle anahtar paylaşımı konusunda
araştırma çalışmaları yürütülmektedir.
Yapay zekâ destekli biyometri çalışmaları (yüz tanıma teknolojileri vb.) alanı ise
yerelde geliştirilmeye açık bir alandır.

8.3. Büyük veri dahil olmak üzere, veri koruma güvenlik teknolojileri, ürünleri ve
kriptolojik çözümleri (özellikle Sağlık Sektörü)
Sağlık verileri özellikle büyük veri- bulut bilişim ve veri güvenliği/işleme teknolojileri
açısından yenilikçi bir uygulama olarak homomorfik şifreleme/kripto teknolojileri öne
çıkmaktadır. Sağlık verilerine özel bir blokzincir teknolojileri ve uygulamaları çalışılması
gerekmektedir. KVKK uyumluluk ve mahremiyet konuları sağlık sektörü özelindeki veriler
hakkında yapılacak her tür çalışmada önemli hale gelmektedir. Şifreleme-imzalama
teknolojileri ile sağlık sektöründe gizlilik/güvenliğin temini çok önemli hale gelmektedir.



Dünya: Homomorfik Şifreleme örnekleri53: IBM, Intel, Enveil, Semiotic, Shieldio
Yerli: KVKK uyumluluk ve mahremiyet konuları belirtilebilir.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
8.1. Kamuda verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi
teknolojilerini kullanan ürünler
8.2. Biyometrik ve çok aşamalı kimlik doğrulama teknolojileri (özellikle Kritik Kamu
Hizmetleri)
8.3. Büyük veri dahil olmak üzere, veri koruma güvenlik teknolojileri, ürünleri ve
kriptolojik çözümleri (özellikle Sağlık Sektörü)




Sanayi-Akademi/Ar-Ge Merkezleri-Kamu İş Birliği
(Uzun vadeli bir konsorsiyum ve sürdürülebilir finansmanın sağlanması)
Üniversiteler, Büyük Ölçekli Firmalar, KOBİ’ler, Araştırma Merkezleri, Kamu
Kurumları (DDO, Sağlık Bak., Ulaştırma Bak.-TURKSAT vb.)54

53

Örnek olarak; https://homomorphicencryption.org / https://www.ibm.com/security/services/homomorphic-encryption /
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/xeon-advances-nasdaqs-homomorphic-encryption-rd.html#gs.1r5kyt /
https://www.enveil.com/products / https://www.semiotic.ai/ / https://shieldio.com
54
Örnek olarak; TÜBİTAK 1004 ve AB’de burada öngörülen uzun vadeli konsorsiyum yapılarına benzer bir yapı planlanmalıdır.
Quantum Technology | The future is Quantum (qt.eu), Industry & QT (quantera.eu),
https://www.quantera.eu/images/D6.2_Guidelines_in_Responsible_Research_and_Innovation_in_QT.pdf
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Bütçe Öngörüleri
8.1. Kamuda verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi
teknolojilerini kullanan ürünler
8.2. Biyometrik ve çok aşamalı kimlik doğrulama teknolojileri (özellikle Kritik Kamu
Hizmetleri)


Her proje için 3-5 milyon TL aralığında; toplam konsorsiyum için > 20 milyon TL

8.3. Büyük veri dahil olmak üzere, veri koruma güvenlik teknolojileri, ürünleri ve
kriptolojik çözümleri (özellikle Sağlık Sektörü)



Her proje için 5-10 milyon TL aralığında; toplam konsorsiyum için > 50 milyon TL
Sağlık Bakanlığı’nın içinde olduğu büyük veri ve bulut bilişim ve blokzincir çalışmaları
ve farklı teknolojilerin entegrasyonu aşamaları ve altyapı geliştirilmesi boyutları
dolayısıyla daha büyük bütçeli olacağı değerlendirilmektedir.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

8.1. Kamuda verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi
teknolojilerini kullanan ürünler
8.2. Biyometrik ve çok aşamalı kimlik doğrulama teknolojileri (özellikle Kritik Kamu
Hizmetleri)
8.3. Büyük veri dahil olmak üzere, veri koruma güvenlik teknolojileri, ürünleri ve
kriptolojik çözümleri (özellikle Sağlık Sektörü)


Yapılabilirlik şeması anlamlı bulunmuştur.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

8.1. Kamuda verilerin şifrelenmesinde kuantum ataklara karşı güvenli kriptografi
teknolojilerini kullanan ürünler
8.2. Biyometrik ve çok aşamalı kimlik doğrulama teknolojileri (özellikle Kritik Kamu
Hizmetleri)
8.3. Büyük veri dahil olmak üzere, veri koruma güvenlik teknolojileri, ürünleri ve
kriptolojik çözümleri (özellikle Sağlık Sektörü)


Etki potansiyeli şeması anlamlı bulunmuştur.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Ulusal bulut bilişim altyapılarının güçlendirilmesi ve
iyileştirilmesi ihtiyacı vardır.
Ulusal veri, veri işleme, veri güvenliği ve gizliliği;
KVKK uyumluluk ve mahremiyet konularını da göz
önüne alan ulusal veri altyapıları bu hedefin yerli
olarak gerçekleşmesi için olmazsa olmazdır.
Bulut bilişim altyapıları ve bulut bilişim güvenliği
konularında
altyapının
millileştirilmesi
ve
güçlendirilmesi ihtiyacı vardır.
Bu sağlanmadığı sürece veri ve bulut güvenliğinin
ulusal düzeyde sağlanması mümkün olmayacaktır.

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
Milli bulut ve bulutun içindeki tüm veri-bilgilerin de
test altyapıları, vb.)
fiziksel
olarak
ülke
sınırları
içerisinde
konumlandırılması şarttır.
Geliştirilmesinden fırlatma aşamalarına kadar yerli
ve milli olan bir uydu sistemi ise bu milli bulut ve
veri altyapılarının siber güvenlik anlamında düzgün
ve güvenli çalışabilmesi için çok önemlidir.
İlgili işlemcilerinin ve FPGA’lerin de yerli ve milli
geliştirilmiş olması gerekmektedir. Bu bulut/veri
altyapı ve kritik bulut ve veri teknolojilerinin
tümünün yerli ve milli geliştirilmesi siber güvenliğin
sağlanması için olmazsa olmazdır.
Sağlık sektörü için özellikle Sağlık Bakanlığı’nın
veri gizlilik, güvenlik açıklarına yönelik yasal
düzenlemeleri çalışması gerekmektedir.
Yasal / Teknik Düzenlemeler
Kişisel veri paylaşımı ve geriye doğru kayıt ve arşiv
(Standartlar, mevzuatlar, patent
sistemlerinin
denetlenmesi
ve
düzgün
sistemi, vb.)
tasarlanması, değiştirilemez şekilde kayıtlarının
tutulması için gerekli çalışmalar kamu nezdinde
yapılmalıdır.
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KVKK uyumluluk ve mahremiyet konuları sağlık
sektörü özelindeki veriler hakkında yapılacak her
tür çalışmada önemli hale gelmektedir.
Şifreleme-imzalama
teknolojileri
ile
sağlık
sektöründe gizlilik/güvenliğin temini çok önemli
hale gelmektedir.
Başta temel bilimler olmak üzere, belirlenen
disiplinlerde YÖK ve TÜBİTAK tarafından doktora
ve doktora sonrası bilimsel teşvik ve desteklerin
sürekli olarak sağlanması gerekmektedir.
Bu alanlarda bilimsel çalışma yapacak doktoralı
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte araştırmacıların
çalışabileceği
ulusal
kalifiye eleman, ara teknik eleman, laboratuvarlar, araştırma ve üretim merkezleri ve
vb.)
enstitülerin kurulması gerekmektedir.
Sanayinin kurulacak bu merkez ve enstitüler ile
ortak çalışabileceği bir ortamda, yetişmiş Doktora
ve doktora sonrası araştırmacı ve uzmanların
araştırma faaliyetleri yürütebileceği bir çatı kuruluş
yapısı ihtiyacı vardır.
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Öncelikli Sektörel Uygulama 9: E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıkların
kullanımına yönelik kriptografik çözümler ve bu sistemlere yönelik siber
güvenlik çözümleri
Kritik Uygulamalar:
9.1. E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıkların kullanımına yönelik kriptografik çözümler
9.2. E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıklara yönelik siber güvenlik çözümleri
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri
Siber saldırılara karşı kriptografik çözümler geliştirilmesi ve yetkisiz erişim, veri
kaçağı ve ifşa/mahremiyet açılarından KVKK'ya uyumlu koruma sağlanması
Kimlik denetimi ve yetkilendirme, KVKK, veri mahremiyeti, uyumluluk, yasallık
gibi pek çok konuda yaşanacak güvenlik problemlerine çözüm olabilecek
uygun kriptografik ve Biyometrik çözümler ortaya konması
Blokzincir temelli ve mahremiyet odaklı dijital kimlik teknolojileri geliştirilmesi
(KVKK ve GDPR uyumlu)
Uç cihazlardaki kriptografik anahtarların ve/veya verilerin güvenli
saklanabileceği ve işleneceği yazılım/donanım Dijital Cüzdan’lar, genel
anlamda mobil ortamda çalışan çözümler ve bunlara yönelik siber güvenlik
çözümlerinin geliştirilmesi. Buna karşılık Servis sağlayıcılardaki verilerin
güveliğinin arttırılmasına yönelik donanım destekli (örn: HSM) çözümlerin
geliştirilmesi
Blokzincir temelli dijital para teknolojileri alanında son kullanıcıya yönelik
uygulamalar ve bunlara yönelik siber güvenliğine yönelik çözümler
Mobil ortamlardaki kripto analiz çalışmaları ve beyaz kutu (whitebox) testlerinin
geliştirilmesi
Uçtan uca siber güvenlik çözümleri/sistemlerinin geliştirilmesi

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

9.

Ağ seviyesinde sızma (penetration) ve diğer bilgi güvenliği saldırılarına karşı
test sistemleri geliştirilmesi ve insan kaynağı yetiştirilmesi
Dağıtık defter ve blokzincir güvenliğine yönelik çalışmalar

10.

Nesnelerin interneti ve implantlara yönelik siber güvenlik çalışmaları

8.

9.1

9.2

X
X
X

X

X
X

Bilgi güvenliği ürünlerinin test standartlarının belirlenmesi (Common Criteria
Protection Profile vb.)
Milli mobil işletim sistemi geliştirilmesi

11.
12.

3 boyutlu yazıcılarda copyright sorunları ve çıkan ürünlerin sertifikasyon
sorunlarına ilişkin yenilikçi çözümler

13.

X
X
X
X
X
X
X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler


Matematik, İstatistik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve
Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)


9.1. Dünya: THS 8 / TR: THS 6-7



9.2. Dünya: THS 8-9 / TR: THS 1-4

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
9.1. E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıkların kullanımına yönelik kriptografik
çözümler




Dünya: Çin dijital temelli blokzincir para teknolojileri üzerinde ilerlemiş durumdadır;
yakın zamanda pazara sunulması beklenmektedir. Çin’e benzer şekilde İsveç gibi
birçok ülkenin Merkez Bankası dijital para/varlık çıkarmayı değerlendirmektedir.
Blokzincir temelli dijital para teknolojilerinde ürünleşmeye yakın çalışmalar
mevcuttur.
Yerli: Ülkemizde güncel durumda Blokzincir ve Dijital Para konularına çalışmalar
yapılmaktadır.
o TAKASBANK altına dayalı blokzincir temelli BİGA adlı bir dijital varlık
çıkarmıştır.
o Bilişim Vadisi’nde kümelenme çalışmaları devam etmektedir; benzer şekilde
özel ve kamu kurumlarının da üye olduğu Türkiye Bilişim Vakfı öncülüğünde
kurulan Blokzincir Türkiye Platformu gibi yapılanmalar mevcuttur.
o Merkez Bankası 2021 sonu itibarıyla blokzincir temelli dijital para
teknolojilerine yönelik bir hedefleme yapmıştır.
o Ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren birkaç firma bulunmaktadır. Migros
tedarik zincirinde (satılan tarım ürünlerinin takibinde) blokzincir
teknolojilerinden faydalanmaktadır; benzer şekilde ŞİŞECAM uluslararası
pazarda blokzincir temelli iş birlikleri yürütmektedir.
o Ülkemizde güvenli blokzincir teknolojilerine yönelik Octobase firmasının
geliştirme çalışmaları mevcuttur.

9.2. E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıklara yönelik siber güvenlik çözümleri



Dünya: Chainanalysis ürünü küresel pazarda kullanılan bir üründür.
Yerli: XYZ teknolojinin ülkemizde prototip aşamasında geliştirdiği, blokzincir
faaliyetleri izleme alanında çalışmaları mevcuttur.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
9.1. E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıkların kullanımına yönelik kriptografik
çözümler


Sanayi-Akademi/Ar-Ge Merkezleri-Kamu İş Birliği (Uzun vadeli bir konsorsiyum ve
sürdürülebilir finansmanın sağlanması önemlidir)
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Üniversiteler, Büyük Ölçekli Firmalar, KOBİ’ler, Araştırma Merkezleri, Kamu
Kurumları (DDO, Blokzincir Türkiye Platformu, Bilişim Vadisi, vb)

9.2. E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıklara yönelik siber güvenlik çözümleri
THS 1-4 aralığında olduğu için akademi-araştırma merkezinin yürütücü olabileceği
düşünülmektedir.



Akademi/Araştırma Merkesleri-Sanayi-Kamu İş Birliği (Uzun vadeli bir konsorsiyum
ve sürdürülebilir finansmanın sağlanması önemlidir)
Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Büyük Ölçekli Firmalar, KOBİ’ler, Kamu
Kurumları (DDO, Bilişim Vadisi, vb.)

Bütçe Öngörüleri
9.1. E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıkların kullanımına yönelik kriptografik
çözümler







Her alt proje için 1-5 milyon TL olmak üzere; kripto paranın blokzincir teknolojileri ile birlikte
geliştirilmesine yönelik projeler 10-15 milyon TL olacaktır.
Bağlantılı alt projelerden oluşan büyük konsorsiyum yapısı uygun olacaktır.
BİT altyapısı kurulması vb. altyapı yatırımları gerekecektir.
Ulusal bulut bilişim ve blokzincir altyapılarının oluşturulması/güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi
ihtiyacı vardır. Altyapı güçlendirme çalışmaları ile beraber toplam öngörülen bütçe artacaktır:
Toplam Bütçe >100 milyon TL
Yasa dışı aktivitelerde kullanımın engellenmesine yönelik, hedefin sürdürülebilir şekilde
devam ettirilmesi için dijital varlık transferlerinin izlenmesine yönelik altyapılara ihtiyaç
olacaktır.

9.2. E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıklara yönelik siber güvenlik çözümleri




Buradaki altyapı ihtiyacı 9.1’e göre daha düşük olacaktır.
Her alt proje için 3-5 milyon TL
Dağıtık tekli projelerin desteklenmesi mümkündür.
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

9.1. E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıkların kullanımına yönelik kriptografik
çözümler
9.2. E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıklara yönelik siber güvenlik çözümleri


Yapılabilirlik şeması anlamlı bulunmuştur.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

9.1. E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıkların kullanımına yönelik kriptografik
çözümler
9.2. E-ticaret ve sanal alışveriş için dijital varlıklara yönelik siber güvenlik çözümleri


Etki potansiyeli şeması anlamlı bulunmuştur.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Ulusal bulut bilişim ve blokzincir altyapılarının
oluşturulması/güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi
ihtiyacı vardır.
Yasadışı aktivitelerde kullanımın engellenmesine
yönelik, hedefin sürdürülebilir şekilde devam
ettirilmesi için dijital varlık transferlerinin
izlenmesine yönelik altyapılara ihtiyaç olacaktır.
Ulusal veri, veri işleme, veri güvenliği ve gizliliği;
KVKK uyumluluk ve mahremiyet konularını da göz
önüne alan ulusal veri altyapıları bu hedefin yerli
olarak gerçekleşmesi için olmazsa olmazdır.
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli Bulut bilişim altyapıları ve bulut bilişim güvenliği
test altyapıları, vb.)
konularında
altyapının
millileştirilmesi
ve
güçlendirilmesi ihtiyacı vardır. Bu sağlanmadığı
sürece veri ve bulut güvenliğinin ulusal düzeyde
sağlanması mümkün olmayacaktır.
Milli bulut ve bulutun içindeki tüm veri-bilgilerin de
fiziksel
olarak
ülke
sınırları
içerisinde
konumlandırılması şarttır.
Geliştirilmesinden fırlatma aşamalarına kadar yerli
ve milli olan bir uydu sistemi ise bu milli bulut ve
veri altyapılarının siber güvenlik anlamında düzgün
ve güvenli çalışabilmesi için çok önemlidir.
Özellikle Blokzincir temelli dijital para teknolojileri
alanında kamunun aldığı aksiyonlar ve kararlar
firmaların
yatırım
kararlarını
doğrudan
etkilemektedir.

Yasal / Teknik Düzenlemeler
(Standartlar, mevzuatlar, patent
Bu tür kararlar verilirken özel sektör ve kullanıcı
sistemi, vb.)
fikirlerini de içerecek şekilde danışma ve görüş
alma mekanizmaları ile pazardan görüş alınarak
regülasyonların hazırlanması gerekmektedir.
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Belirsizlik ve alınan ani kararlar sanayi yatırım
kararlarını etkilemektedir.
Başta temel bilimler olmak üzere, belirlenen
disiplinlerde YÖK ve TÜBİTAK tarafından doktora
ve doktora sonrası bilimsel teşvik ve desteklerin
sürekli olarak sağlanması gerekmektedir.
Özellikle bu alan için en kritik olan temel bilimler
konumundaki matematik başta olmak üzere
blokzincir, kuantum ve kuantum hesaplama, bulut
teknolojilerinin esasını oluşturan temel bilimlere
yönelik olarak temel araştırma için, Almanya ve
Fransa’daki
yapılara
benzer
Araştırma
İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte Mükemmeliyet
Merkezleri
oluşturulması
kalifiye eleman, ara teknik eleman, gerekmektedir.
vb.)
Bu alanlarda bilimsel çalışma yapacak doktoralı
araştırmacıların
çalışabileceği
ulusal
laboratuvarlar, araştırma ve üretim merkezleri ve
enstitülerin kurulması gerekmektedir.
Sanayinin kurulacak bu merkez ve enstitüler ile
ortak çalışabileceği bir ortamda, yetişmiş Doktora
ve doktora sonrası araştırmacı ve uzmanların
araştırma faaliyetleri yürütebileceği bir çatı kuruluş
yapısı ihtiyacı vardır.
Özellikle Blokzincir temelli dijital para teknolojileri
Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi
alanında kamunun aldığı aksiyonlar ve kararlar
sebepler,
strateji
değişikliği,
firmaların
yatırım
kararlarını
doğrudan
yönetim değişikliği, vb.)
etkilemektedir.
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Öncelikli Sektörel Uygulama 10: Savunma, Havacılık ve Uzay sektörleri
ihtiyaçlarına yönelik siber güvenlik teknolojileri ve ürünleri
Kritik Uygulamalar:
10.1. Savunma sistemlerinde merkezi olmayan otonom siber güvenlik çözümleri
10.2. İHA'lar için sağlayacak Elektronik Koruyucu Tedbirler (Electronic Protective Measures EPM) teknolojileri ve ürünleri
10.3. Savunma sektörü ürünleri ve uygulamaları için kod güvenliği, veri kaçağını önleme,
saldırı tespit ve önleme, vb. siber güvenlik çözümleri ve teknolojileri
BÖLÜM 1 – GİRİŞ
Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri:
No.

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri

10.1 10.2 10.3

1.

Kriptoloji destekli yüksek performanslı güvenlik duvarı içermesi

X

X

X

2.

Aviyonik sistemler ve saldırı ağaçlarının geliştirilmesi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Yanıltma sinyali (spoofing) saldırılarına karşı sürekli algılama
yapmalı
Sistem içi birimlerin ve sistem bütününün davranışsal
anormalliklerini sürekli takip edip algılamalı.
Kara delik (blackhole) saldırılarını algılama

6.

Mesh ağlarda karşılaşılabilecek saldırıların algılanması

X

X

X

7.

Sistemler yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile zenginleştirilmeli

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

4.

9.

Kriptolojik yöntemlerin kullanılması ve ulusal kripto sistemleri de
desteklemesi
Güvenli güncelleme ve bakım özelliği olması

10.

Elektromanyetik sızıntılara karşı dayanıklı olması

8.

Ağ seviyesinde karıştırılamaz ve bastırılamaz uydu iletişim
sistemleri oluşturulması
İleri seviye fiziksel katman güvenliği çözümleriyle desteklenmesi

11.
12.

Ağ seviyesinde RF ağların denetlenmesi ve kontrolünün
sağlanması
İleri seviye / hedef odaklı saldırıların (Advanced Threats /
Targeted Attacks) ve gelişmiş kalıcı tehditlerin (APT) tespitini ve
önlenmesine yönelik ürünlerin yapay zekâ destekli olarak
geliştirilmesi

13.

14.

X
X
X

X

X

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler


Elektronik Mühendisliği ve özellikle kontrol ve haberleşme alanı, Temel Mühendislik alanları,
Matematik ve İstatistik, Uygulamalı Veri Bilimi, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Ağ,
Donanım, Algılama ve Tahmin Etme, Sensörler
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS, D: Dünya, TR: Türkiye)
THS
THS 1

D (10.1)

TR (10.1)

D (10.2)

TR (10.2)

D (10.3)

TR (10.3)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 2

☐

☐

☐

☐

☐

☐

THS 3

☐

☐

☐

☒

☐

☐

THS 4

☐

☒

☐

☒

☐

☐

THS 5

☐

☒

☐

☐

☐

☐

THS 6

☐

☐

☒

☐

☐

☒

THS 7

☒

☐

☒

☐

☐

☐

THS 8

☒

☐

☒

☐

☐

☐

THS 9

☐

☐

☐

☐

☒

☐

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler
10.1. Savunma sistemlerinde merkezi olmayan otonom siber güvenlik çözümleri
10.3. Savunma sektörü ürünleri ve uygulamaları için kod güvenliği, veri kaçağını
önleme, saldırı tespit ve önleme. vb. siber güvenlik çözümleri ve teknolojileri


Dünya: Cisco, IBM, Intel Security Group, Dell SecureWorks, Symantec, Verizon.55
Dünyada savunma sektörüne siber güvenlik açısından da büyük yatırımlar
yapılmaktadır. ABD ve Batı Avrupa’da siber güvenlik alanının yükselişi devam
etmekteyken, Orta Doğu’da da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın
önümüzdeki on yılda büyük gelişme gösterecekleri öngörülmektedir.
Öte yandan, solucanlar ve virüslerden ziyade sıfır (zero-day) gün saldırısı, Dinamik
Truva Atı Ağı (DTHN), İnternet solucanı ve Gizli Bot gibi gelişmiş tekniklere kadar
siber saldırıların karmaşıklığı, siber güvenlik tedarikçilerini Entegre Temel Birlşemiş
Tehdit Yönetim Sistemleri (Integrating Basic Unified Threat Management), Bilgi
Güvenliği Yönetimi (SIM) yazılım çözümleri, ağ akışı analizi, Yeni Nesil Güvenlik
Duvarları (NGFW), Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM), beyaz listeye alma ve
DDoS azaltma teknikleri gibi seviyesi yükseltilmiş güvenlik yazılımları ve çözümleri
tasarlamaya yönlendirmiştir.



Yerli: TÜBİTAK, SSB, STM, Aselsan, AselsanNET, Roketsan, Havelsan, Epati,
MİLDATA Savunma, GÜRBAĞ, Hyperion, ASIS, ERBUL, Pavelsis, EHSİM56.
Türk savunma sanayisi siber güvenlik, muharebe destek yazılımları ve istihbarat
sistemleri alanında ürün portföyünü geliştirmektedir. AGC-T Taktik Ağ Güvenlik
Cihazı, Büyük Veri Füzyon, Analiz ve Karar Destek Sistemi, CRYPTOSIM,
CRYPTOSPOT, kriptografik ve güvenli veri depolama için Güvenlik Modülü, MİLINTEL (Entegre İstihbarat Sistemi), vb.

55
56

https://www.cybersecurity-review.com/industry-perspective/cyber-security-for-the-defence-industry/
https://www.sahaistanbul.org.tr/category/siber-guvenlik/
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10.2. İHA'lar için EPM teknolojileri ve ürünleri
Hem çok hızlı gelişen hem de gelişmeye çok açık bir alandır. 21. yüzyılla birlikte
konvansiyonel savaş tehlikesinin önüne asimetrik tehditler çıkmaya başlamıştır. Siber
tehditler/siber saldırılar gibi İHA’lar bu kapsamda öne çıkan araçlardan biri olmaktadır.
Geleceğin askeri İHA uygulamalarının gerçekleşmesi için birçok alanda teknolojik ilerlemeye
ihtiyaç olacaktır. Bu gelişimin temel belirleyici unsurları otonomi, yapay zekâ, gelişmiş insanmakine arayüzü ve beyinle kontrol olarak görülmektedir. Siber güvenlik alanı ise öne çıkan
bir başka alan olmaya devam edecektir. Öte yandan, İHA ve drone teknolojisi sivil hayatta
ve günlük kullanımda da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu nedenle günlük yaşamda da siber
güvenlik çözümlerine ihtiyacın artacağı öngörülmektedir57.




Dünya: EPM özelinde projeler bulunmaktadır ancak gelişmekte olan bir alandır.
Siber güvenlik ürünleri olarak DARPA (Mobile Force Protection, Drone Cybersecurity
Software), Kaspersky, SkyHopper-Mobilicom ICE Cybersecurity suite, Percepto
Yerli: EPM tekniklerini destekleyen farklı ürünler bulunmaktadır (örn: ASELSAN, HF
Telsiz Ailesi, Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemleri). Ya da İHA’lara yönelik
olarak siber güvenlik çözümleri bulunmaktadır. (örn: İHA Sesli İletişim Çözümü (Onur
Mühendislik) güvenli haberleşme sağlayan uçtan uca IP tabanlı bir iletişim
sistemidir). Öte yandan, ülkemiz insansız İHA ve SİHA’ların tasarımı ve üretiminde
dünyadaki önemli oyunculardan biri haline gelmiştir. Ancak, İHA’larda siber güvenlik
açısından EPM teknolojileri ve ürünleri gelişmekte olan bir alandır.

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İş Birlikleri/Modelleri
10.1. Savunma sistemlerinde merkezi olmayan otonom siber güvenlik çözümleri
10.2. İHA'lar için EPM teknolojileri ve ürünleri
10.3. Savunma sektörü ürünleri ve uygulamaları için kod güvenliği, veri kaçağını
önleme, saldırı tespit ve önleme. vb. siber güvenlik çözümleri ve teknolojileri


Büyük Sanayi Kuruluşlarının ağırlığının daha fazla olacağı bir alan olarak
değerlendirilmektedir. KOBİ’ler, Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri,
Teknopark Firmaları, Kamu Kurumları (örn: MSB, SSB, STB, TÜBİTAK ve ilgili
enstitüleri), STK’lar

Bütçe Öngörüleri
10.1. Savunma sistemlerinde merkezi olmayan otonom siber güvenlik çözümleri
10.2. İHA'lar için EPM teknolojileri ve ürünleri
10.3. Savunma sektörü ürünleri ve uygulamaları için kod güvenliği, veri kaçağını
önleme, saldırı tespit ve önleme. vb. siber güvenlik çözümleri ve teknolojileri



Proje başına 10-15 milyon TL
Altyapıyla ya da platformlarla bütünleşik geliştirilecek sistemler açısından >100
milyon TL (kamu iş birliği de daha önemli olmaktadır).

SSB
İHA
Sistemleri
Yol
Haritası
2011-2030,
2012,
Erişim:
content/uploads/2017/10/SSM_%C4%B0HA_Sistemleri_Yol_Haritas%C4%B1_2012.pdf, Eylül, 2021.
57

http://ercancinar.com/wp-
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK
Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi



Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması



Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler

10.1. Savunma sistemlerinde merkezi olmayan otonom siber güvenlik çözümleri
10.2. İHA'lar için EPM teknolojileri ve ürünleri
10.3. Savunma sektörü ürünleri ve uygulamaları için kod güvenliği, veri kaçağını
önleme, saldırı tespit ve önleme. vb. siber güvenlik çözümleri ve teknolojileri


Yapılabilirlik şeması anlamlı bulunmuştur.
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ
Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri


Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması



Etki Potansiyeli ile İlgili Genel Değerlendirmeler

10.1. Savunma sistemlerinde merkezi olmayan otonom siber güvenlik çözümleri
10.2. İHA'lar için EPM teknolojileri ve ürünleri
10.3. Savunma sektörü ürünleri ve uygulamaları için kod güvenliği, veri kaçağını
önleme, saldırı tespit ve önleme. vb. siber güvenlik çözümleri ve teknolojileri


Etki potansiyeli şeması anlamlı bulunmuştur.
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR
Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı Sağlaması için
Ön Plana Çıkan Kritik Hususlar
Çok önemlidir. TRTEST bünyesinde çalışmalar
vardır.
Savunma, Havacılık ve Uzay sektöründe stratejik
açıdan kritik, yüksek katma değerli ya da küresel
Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları
rekabet koşulları gereğince millî ve özgün olarak
(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli
üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin
test altyapıları, vb.)
üretilmesinde genel bir test altyapısının İHA
sistemlerini de içerecek şekilde oluşturulması
doğrultusunda yürütülmüş projeler bulunmaktadır.
Mevcut altyapıların etkinleştirilmesi önem arz
etmektedir.
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EK 1: SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİ YOL HARİTASI DANIŞMA GRUBU
ÜYELERİ
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4
5
6
7

Kurum/Kuruluş
ANEL A.Ş.
BARİKAT İnternet Güvenliği Bilişim A.Ş.
Boğaziçi Üniversitesi
CyberCyte, İngiltere
Dijital Dönüşüm Ofisi
ENZEN Global Group
Epati Siber Güvenlik A.Ş. / Mersin Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
GERADE Yazılım A.Ş.
Hacettepe Üniversitesi
HAVELSAN A.Ş.
ICTERRA A.Ş.
ICTERRA A.Ş.
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi / Securify Ltd. Şti.
KARTEK Kart ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Koç Üniversitesi
LABRİS Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.
LOGO A.Ş.
MAY SİBER A.Ş.
Milli Savunma Üniversitesi
NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.
NETTSİ Bilişim Teknoloji A.Ş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Robit Teknoloji Ltd.Şti.
Sabancı Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Savunma Sanayii Başkanlığı
STM SAVUNMA A.Ş.
STM SAVUNMA A.Ş.
TAI/TUSAŞ
TÜBİTAK BİLGEM
TÜBİTAK BİLGEM / DDO
TÜRK TELEKOM
TURKCELL
Gözlemci Üyeler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ad Soyadı
Emel ŞİMŞEK
Murat Hüseyin CANDAN
Prof. Dr. Fatih ALAGÖZ
Necati ERTUĞRUL
Salih TALAY
Okan BENLİ
Dr. Özkan KIRIK
Doç. Dr. Fatih ÖZKAYNAK
Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU
Özer AYDEMİR
Doç. Dr. Sevil Şen AKAGÜNDÜZ
Mesut GÖZÜTOK
Kerem KAHRAMAN
Altuğ AŞIK
Prof.Dr. Hüseyin ARSLAN
Prof. Dr. Güneş Zeynep KARABULUT KURT
Prof. Dr. Kemal BIÇAKCI
Sinem ALTUNCU
Doç. Dr. Alptekin KÜPÇÜ
Oğuz YILMAZ
Hakan HİNTOĞLU
Berivan KAVGAOĞLU
Dr. Hüseyin BEYAZIT
İsmail ORHAN
Uğur ÇAĞAL
Doç. Dr. Sedat AKLEYLEK
Doç. Dr. Murat CENK
Nevzat KOCASARAÇ
Prof. Dr. Erkay SAVAŞ
Prof. Dr. Albert LEVİ
Prof. Dr. Ünal ÇAVUŞOĞLU
Mustafa ÖZÇELİK
Tayfun AYKIR
Kadir Murat BİÇER
Süleyman ALTUNTAŞ
Abdurrahman Emre ÖZKÖK
Dr. Özgür YÜREKTEN
Mahmut KÜÇÜK
Dr. Emin İslam TATLI
Bülent ARSAL
Dr. Esra ŞENEL
Fatih KISA
Altan KAYA
Zübeyde ARSLANOĞLU
Eda Hande YAĞCI
Özgür ÖZTÜRK
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EK 2: SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİ YOL HARİTASI ODAK GRUP ÜYELERİ
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Kurum/Kuruluş
ADEO A.Ş.
ADEO A.Ş.
ANEL A.Ş.
AS SİBER GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ASELSAN A.Ş.
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
CYMSOFT Ltd. Şti.
Dijital Dönüşüm Ofisi
Dijital Dönüşüm Ofisi
Emniyet Genel Müdürlüğü
Epati Siber Güvenlik A.Ş. / Mersin Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
FORENSAFE DIGISECURE Ltd. Şti.
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
HAVELSAN A.Ş.
Humboldt Üniversitesi, Berlin
ISR Ltd. Şti.
ISR Ltd. Şti.
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Koç Üniversitesi
KRON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
KUANTUM Ltd. Şti.
LABRİS Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.
LOGO A.Ş.
LOSTAR Bilgi Güvenliği A.Ş.
LOSTAR Bilgi Güvenliği A.Ş.
MAY SİBER A.Ş.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Ad Soyadı
Melih ÖZHAN
Cihan ÇELİK
Emel ŞİMŞEK
Akın SAĞBİLGE
Dr. Zaliha YÜCE TOK
Prof. Dr. Emin ANARIM
Prof. Dr. Mutlu KOCA
Dr. Arkadaş İnan ÖZAKIN
Dr. Cemal GEMCİ
Salih TALAY
Yunus Emre ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. İlker KARA
Dr. Özkan KIRIK
Doç. Dr. Fatih ÖZKAYNAK
Dr. Mustafa KAYA
İbrahim Halil SARUHAN
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
Prof.Dr. Mustafa ALKAN
Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN
Doç.Dr. Harun ARTUNER
Doç. Dr. Sevil ŞEN AKAGÜNDÜZ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Burak CAN
Dr. Mert ÖZARAR
Dr. Mustafa GÜNDOĞAN
Eren Ertem DEVELİ
Melih SARICA
Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN
Doç. Dr. Muhammed Ali AYDIN
Doç. Dr. Şerif BAHTİYAR
Doç. Dr. Sıddıka Berna ÖRS YALÇIN
Arş. Gör. Ibraheem SHAYEA
Yrd. Doç. Dr. Berna ÖZBEK
Doç. Dr. Orhun KARA
Doç. Dr. Güzin ULUTAŞ
Dr. Beste ÜSTÜBİOĞLU
Doç. Dr. Alptekin KÜPÇÜ
Orhan YILDIRIM
Tuncay KARAMAN
Oğuz YILMAZ
Hakan HİNTOĞLU
Murat LOSTAR
Erdem KAYAR
Berivan KAVGAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Pelin ANGIN
Prof. Dr. Ferruh ÖZBUDAK
Doç. Dr. Sedat AKLEYLEK
Prof. Dr. Ahmet YAZICI
Doç. Dr. Kemal ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Kübra KALKAN ÇAKMAKÇI
Yrd. Doç. Dr. İlker ÖZÇELİK
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Robit Teknoloji Ltd. Şti.
Sabancı Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
STM Savunma A.Ş.
STM Savunma A.Ş.
TAI/TUSAŞ
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
TÜBİTAK BİLGEM
TÜBİTAK BİLGEM / DDO
TÜBİTAK-BİLGEM / STB
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE BZLAB
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE BZLAB
TÜRK TELEKOM
TURKCELL
TURKCELL
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yeni Hayat Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi/Türk Alman Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
ZEMANA A.Ş.
ZEMANA A.Ş.
Gözlemci Üyeler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - USOM
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - USOM
Milli Savunma Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Nevzat KOCASARAÇ
Prof. Dr. Erkay SAVAŞ
Prof. Dr. Albert LEVİ
Yrd. Doç. Dr. Erdinç ÖZTÜRK
Prof. Dr. Ünal ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Mehmet ÖZEN
Uğur ÇİL
Muhammed Ali YURDAGÜL
Dr. Lütfü Tarkan ÖLÇÜOĞLU
Dr. Mehmet Burak AKGÜN
Prof. Dr. Muharrem Tolga SAKALLI
Abdurrahman Emre ÖZKÖK
Dr. Özgür YÜREKTEN
Emin TÖRÜNER
Fatih BİRİNCİ
Taner DURSUN
Mahmut KÜÇÜK
Necati Ersen ŞİŞECİ
Mahmut Can SÖZERİ
Doç. Dr. Ahmet KOLTUKSUZ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin HIŞIL
Murat DEMİRTEN
Prof. Dr. Ali Gökhan YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Z. Cihan TAYŞİ
Yrd. Doç. Dr. Göksel BİRİCİK
Doç. Dr. M. Amaç GÜVENSAN
Muharrem DEMİR
Ayberk Furkan ÖZTÜRK
Bülent ARSAL
Ebrar LEBLEBİCİ
Emre MÜLAZİMOĞLU
Leyla Günay COŞKUNKURT
Fatih KISA
Tolga MATARACIOĞLU
Bilgesu Özden EFE
Vahit KARAGÜLLE
Derya CİNCİOĞLU
Eda Hande YAĞCI
Selahattin BAYGUT
Rıdvan UĞURLU
Mesut KOÇAK
Özgür ÖZTÜRK

ÇALIŞMANIN YÜRÜTÜLMESİNDE GÖREVLİ UZMANLAR
Ad Soyadı

Kurum/Kuruluş

1

Hande ALPASLAN

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanı
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Melis KOCATÜRK

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Dairesi Müdür V.
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TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Dairesi
Siber Güvenlik TYH Koordinatörü
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Hizmete Özel
BTYPK Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK
Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve Yayınlanamaz.
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