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“Ulusal Siber Güvenlik Yasa Tasarısı”,

acilen yasalaştırılmalı

Siber güvenliğin 
hukuki altyapısını 
oluşturacak “Ulusal 
Siber Güvenlik Yasa 
Tasarısı”nın gündeme 
alınıp yasalaştırılması 
ve  “Siber Güvenlik 
Ulusal Koordinasyon 
Kurulu”nun hayata 
geçirilmesi istendi.

Birey ve kurumların bilgi güvenliği 
bilincini geliştirme amacıyla bu yıl 
ikincisi düzenlenen “Siber Güvenlik 

Çalıştayı”; bu yıl 25-26 Ocak 2012 tarihlerinde 
Ankara’da Litai TBB Konuk Evi’nde yapıldı. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
himayesinde Türkiye Barolar Birliği (TBB) 
ve Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) işbirliğinde 
gerçekleştirilen çalıştaya, kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler, sektörde faaliyet 
gösteren gerçek ve tüzel kişilikler ile sivil 
toplum kuruluşlarından toplam 340 kişi katıldı. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve 
Ankara Üniversitesi /AÜ) Hukuk Fakültesi’nin 
desteklediği etkinliğin birinci gününde; Prof. 
Dr. Hüseyin Altaş başkanlığında,  “Temel 
Sorunlar ” ve “Çözüm Önerileri” başlıklı iki 
panel düzenlenirken ikinci gününde ise 176 
kişiye bir günlük ücretsiz sertifikalı “Siber 
Bilgi Güvenliği Eğitimi”  verildi. Prof. Dr. Şeref 
Sağıroğlu, Burak Çifter ve Yük. Müh. Uraz 
Yavanoğlu tarafından verilen eğitimde “Kişisel 
Verilerin Güvenliği ve Savunma Teknikleri”,  
“Web Ortamlarında Siber Güvenlik ve Koruma” 

ve “Sosyal Ağlarda Siber Güvenlik ve Korunma 
Yöntemleri” gibi konular işlendi.  
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, çalıştayın açılışında yaptığı 
konuşmada, siber güvenliğin, bilgi ve iletişim 
çağında çok önemli bir kavram olduğunu,  
bugüne kadar acil ihtiyaçlara yönelik 
düzenlemeler yaptıklarını ancak bunun 
sürdürülebilir bir tedbir olmadığını belirterek 
“Bilişim suçlarıyla ilgili müstakil bir hukuk 
sistemini mutlaka oluşturmalıyız” dedi. 
Uzmanların, bilişim suçlarıyla mücadelenin, 
suç oluşmadan önce yapılması gerektiğine 
işaret ettiklerini anlatan Yıldırım, bu nedenle 
uluslararası işbirliğinin şart olduğuna dikkat 
çekti. Yıldırım, TBMM onayladıktan sonra Siber 
Suçlarla Mücadele Sözleşmesi’nin yürürlüğe 
gireceğini, bunun da sözleşmeye imza koyan 
ülkelerle adli işbirliği anlamına geldiğini 
söyledi.
BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, başta 
ekonomi olmak üzere birçok alanda bilişiminin 
öneminin giderek arttığını, dünyada artık 
sıcak savaş senaryolarının yerini kritik alt 

yapılara çok az maliyetlerle yapılan siber 
saldırıların aldığını, zararın ise çok büyük 
olduğunu kaydetti. BGD Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Alkan, Siber Güvenlik Yasa Tasarısı ile 
Kişisel Bilgilerin Korunması Yasa Tasarısı’nın 

hayata geçirilmesiyle bu alandaki boşluğun 
giderileceğinin altını çizdi. TBB Başkan 
Yardımcısı Berra Besler ise Türkiye’nin siber 
suçlarla ilgili mücadelesi için yasal boşlukların 
giderilmesi gerektiğine işaret etti.

Çalıştayın sonuç bildirgesinde dikkat çekilen nokta ve getirilen öneriler şöyle: 
-Hayatımızın birçok yönünü ve evresini kapsayan siber uzay altyapısının güvenliğinin sağlanması 
konusu, ciddi bir problem ve gerekli eylemler ivedilikle hayata geçirilmeli.
-Oluşabilecek siber güvenlik vakalarının maddi ve manevi zararlarının engellenebilmesi için ilgili 
tüm taraflara görevler düşüyor. 
- 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi 
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ile 5070 sayılı 
“Elektronik İmza Kanunu”  gibi kanun ve ilgili yönetmelikler, siber güvenlik hukuku altyapısını 
destekliyor fakat sadece bu düzenlemelerle günümüz ihtiyaçlarının tümüyle karşılanması mümkün 
değil. İlgili yasa ve yönetmelikleri içeren mevzuat, siber alandaki günümüz ihtiyaçlarını kapsayacak 
biçimde hazırlanmalı.
-Siber güvenlik hukuku mevzuat çalışmalarına, hukukçu, teknik kişi, sosyolog-psikolog gibi sosyal 
bilimci vb. farklı disiplinlerinden oluşan mesleki uzmanlar katkı vermeli.
- TBMM’de onay bekleyen Avrupa Konseyi Üyesi 47 ülke tarafından imzalanan “Siber Suçlar 
Sözleşmesi” yürürlüğe girmeli ve sözleşme iç hukuka uyarlanmalı.
-Yasalaşmayı bekleyen “Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı”, farklı görüş, yaklaşım ve 
kaygıları dikkate alıp değerlendirmeli, bu konudaki yasal boşluk bir an önce giderilmeli. Yasal 
düzenlemelerde vatandaşların genetik ve DNA bilgilerin gizliliğinin sağlanmalı. 
-Öncelikli olarak uluslararası güvenlik standartlarından da yararlanılarak ulusal siber altyapı 
güvenliği standartları belirlenmeli.
-Ülkemizde siber suçlarla mücadele için mali kaynak ayırmadaki eksiklikler ivedilikle giderilmeli, 
siber güvenlik hukuku konusunda daha fazla uzman yetiştirilmeli.
-Ulusal siber güvenliğin en önemli hukuki altyapısını oluşturacak olan “Ulusal Siber Güvenlik 
Yasa Tasarısının” ivedilikle gündeme alınmalı ve yasalaştırılmalı. Bunun yanı sıra; BOME, C-SIRT 
gibi birimleri içerisine alan bir “Siber Güvenlik Ulusal Koordinasyon Kurulu”, ivedilikle hayata 
geçirilmeli.
-17-19 Mayıs 2012’de yapılacak olan “V. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji” konferansının da 
(www.iscturkey.org) ana temasının “Siber Güvenlik” olarak seçilmesi, ülkemizde bu sürecin daha 
hızlı olarak gelişmesi ve yönetilmesine büyük katkılar sağlayacak.
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