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Siber 
Güvenlik 
Kurulu 
kuruldu

Türkiye’nin siber 
saldırılara karşı güvenliğini 
sağlamak üzere Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı başkanlığında 
Siber Güvenlik Kurulu 
oluşturuldu.

Siber güvenlikle ilgili alınacak 
önlemleri belirlemek ve 
bunların uygulanmasını ve 

koordinasyonunu sağlamak amacıyla 
Siber Güvenlik Kurulu kuruldu. 
Bakanlar Kurulu’nun, “Ulusal Siber 
Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, 
Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin 
Karar”ı, Resmi Gazete’nin 20 Ekim 
2012 tarihli sayısında yayımlanarak 
yürürlüğü girdi. Kamu kurum ve 
kuruluşlarınca bilgi teknolojileri 
üzerinden sağlanan her türlü hizmet, 
işlem ve veri ile bunların sunumunda 
yer alan sistemlerin güvenliğinin 
sağlanmasına ve gizliliğin korunmasına 
yönelik önlemlerin alınacağı belirtilen 
kararla, bilgi-iletişim teknolojilerine 
ilişkin kritik altyapıların işletiminde yer 
alan gerçek ve tüzel kişilerce uyulması 
gerekli usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları, 
ulusal siber güvenliğin sağlanması 
amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı tarafından 
yayımlanan plan, program, usul, esas 
ve standartlara uyacak. Bakanlığın, 
ulusal siber güvenliğin sağlanması 
için politika, strateji ve eylem 
planlarını hazırlamak, kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait bilgi ve verilerin 
güvenliği ile mahremiyetinin güvence 
altına alınmasını sağlamaya yönelik 
usul ve esasları hazırlamak, bu konuda 
teknik altyapının oluşturulmasını takip 
etmek gibi görevleri olacak. Siber 
güvenlikle ilgili çalışma grupları ve 
geçici kurullar oluşturulabilineceği 
belirtilen karara göre, yapılacak 
çalışmalarda mümkün olan tüm 
alanlarda milli çözümler geliştirilecek, 
yazılım ve donanım alt yapılarında 
azami ölçüde milli kaynaklar 
kullanılacak.

200 kişilik ordu
Kararla, siber güvenlikle ilgili alınacak 
önlemleri belirlemek, hazırlanan, plan, 
program, rapor, usul, esas ve standartları 
onaylamak ve bunların uygulanmasını 
ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’nın başkanlığında üst düzey 
isimlerden oluşan Siber Güvenlik Kurulu 
kuruldu.  Kurulda; Dışişleri, İçişleri, 
Milli Savunma, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme bakanlıkları müsteşarları, 
Kamu Düzeni ve Güvenliği ile MİT 
Müsteşarları, Genelkurmay Başkanlığı 
Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri 
Başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BİT) Başkanı, TÜBİTAK Başkanı, 
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 
Başkanı, Telekomünikasyon İletişim 
Başkanı (TİB) ile Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı’nca belirlenecek 
bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey 
yöneticileri yer alıyor.

Kurulun amacı “siber güvenlikle ilgili 
alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan, 
plan, program, rapor, usul, esas ve 
standartları onaylamak ve bunların 
uygulanmasını ve koordinasyonunu 
sağlamak” olarak açıklandı. Ulusal 
siber güvenlik alanında kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yapılacak çalışmalar için 
gerekli maddi kaynak planlama ve kaynak 
tahsisi öncelikli olarak gerçekleştirilecek.
Siber Güvenlik Kurulu bünyesinde 
“sivil siber güvenlik ordusu” kurulacağı 
belirtildi. Buna göre, kurulu oluşturan 
birimlerden Uzmanlar Kurulu’nda siber 
güvenlik uzmanları, Bilim Kurulu’nda 
akademisyenler, Danışma Kurulu’nda ise 
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları 
ve özel sektörün üst düzey yöneticileri yer 
alacak. “Siber Ordu”nun yaklaşık 200 üyesi 
olacak. 
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