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T B M M : 
B i l i ş i m  B a k a n l ı ğ ı 

k u r u l m a l ı
1005 sayfalık TBMM İnternet ve Bilişim 
Komisyonu’nun taslak raporunda, bilişim T ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

İnternet ve Bilişim Araştırma 
Komisyonu, “siber güvenlik” taslak 
raporunu açıkladı. 1005 sayfalık 

raporda, “Bilişim Bakanlığı”, “Ulusal 
Siber Güvenlik Koordinasyon Kurulu”, 
“Ulusal Bilgisayar Olaylarına Müdahale 
Organizasyonu” ve  “Ulusal İnternet Ağı 
İzleme Sistemi” kurulması, siber güvenlik 
konusunda yasal düzenlemelerin yapılması ve 
kritik altyapı sistemlerinin güvenlik anlamında 
güçlendirilmesi önerileri yer aldı. 
TBMM Başkanlığı’na sunulan raporun 
öneriler bölümünde, bilgiye erişim ve 
İnternet’in, Anayasa’da temel bir hak olarak 
düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Raporda, 
bilişim sektörünün potansiyelinin harekete 
geçirilmesi, tek bir elden koordine edilmesi 
amacıyla Bilişim Bakanlığı kurulabileceği, söz 
konusu Bakanlığın, özellikle kişisel verilerin 
korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması 
konusunda etkin görevler üstlenebileceği 
ifade edildi. İkinci bir seçenek olarak 
doğrudan Başbakan’a bağlı Bilişim Ajansı 
kurulması önerilen raporda, bu seçeneğin 
hayata geçirilmesi durumunda, ilgili kurum 
ve kuruluşlar tarafından icra edilmesi 

ise mevcut bakanlıklardan uygun olanının 
yeniden yapılandırılması yer aldı.
Raporda siber güvenlik konusunda temel 
olarak şu öneriler sunuldu:

 Siber güvenlik konusunda yasal 
düzenlemeler yapılmalı ve toplum düzenini 
bozabilecek kritik altyapı sistemleri, güvenlik 
anlamında güçlendirilmeli.

 Siber ortamlarda gereken durumlarda 
saldırı yapılması yetkisine sahip Ulusal Siber 
Güvenlik Koordinasyon Kurulu kurulmalı.

 Kamu kurumları ve özel kurumlar 
tarafından internet aracılığı ile verilen 
hizmetlerin geniş kapsamlı saldırılardan 
korunması için Ulusal İnternet Ağı İzleme 
Sistemi kurulmalı ve tüm paydaşların işbirliği 
ile saldırılara gerçek zamanda müdahale 
edilmeli.

 Ulusal Bilgisayar Olaylarına Müdahale 
Organizasyonu kurulmalı.

Siber suçlar için hâkim ve savcı
Bilişim suçlarına da değinilen raporda; 
bilişim, elektronik haberleşme ve siber suçlar 
alanında ihtisas sahibi hâkim ve savcıların 
yetiştirilmesinin sağlanması ve bu alanlarda 
ihtisas mahkemelerinin kurulması önerildi. 
Bilişim ve elektronik haberleşme hukukunun 
bağımsız bir bilim dalı olarak kabul edilmesi 
ve bu konuya yükseköğrenim müfredatında yer 
verilmesi ve bu konuda lisans ve lisansüstü 
programların açılmasını gerektiği belirtildi.

sektörünün tek 
bir elden koordine 
edilmesi için 
bakanlık kurulması, 
siber suçlara 
yönelik hâkim ve 
savcı yetiştirilmesi 
ve Özel İletişim 
Vergisi’nin tamamen 
kaldırılması önerildi. 

öngörülen fonksiyonların, 
ajansta oluşturulacak 
daireler tarafından yerine 
getirilebileceği kaydedildi. 
Rapordaki üçüncü seçenekte 
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Bilişim ve elektronik haberleşme 
mevzuatında, özgürlükleri kısıtlayıcı, daraltıcı 
ve geniş yoruma açık terimler yerine, 
kapsam ve sınırları belirli düzenlemeler 
yapılmasının yararlı olacağı vurgulandı. 
Raporda, yerli arama motoru, sosyal paylaşım 
ve video siteleri ile e-posta sağlayıcıların 
yaygınlaştırılması teşvik edilmesi gerektiğine 
işaret edildi. İnternet üzerinden hizmet 
alıcı ve sağlayıcıların sorumluluklarının 
netleştirilmesi, kişisel verilerin gizliliğinin 
korunmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması 
da raporda belirtilen öneriler arasında 
sıralandı.

Siber suçların failine ulaşılabilmesi, 
suçun takibinin yapılabilmesi ve failin 
cezalandırılabilmesi için; sınır ötesi suçlarla 
mücadele olanağının artırılması, uluslararası 
güvenlik standartlarının oluşturulması, hizmet 
sağlayıcı adaylarına vergi indirimi veya kredi 
teşviki sağlanması, kamu ihale ve bütçe 
planlama mevzuatının bulut bilişim hizmeti 
alımlarına uyumlu hale getirilmesi gerektiği 
kaydedildi.

İstanbul peering merkezi haline 
getirilmeli
Raporda yer verilen önerilerden bazıları şöyle:

“Elektronik haberleşmenin ve İnternet’in 
doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle 
aksaması riskine karşı, alternatif haberleşme 
altyapılarının kurulmalı.

Türkiye’nin jeopolitik konumundan istifade 
edebilmek için İstanbul peering merkezi 
(İnternet omurgaları arasında doğrudan trafik 
akışı sağlayan arabağlantı merkezi) haline 
getirilmeli.

İnternet’in belirli ülkelerin tekelinden 
çıkarılarak küresel düzeyde rekabet ortamının 
oluşturulması için BM nezdinde yapılan tüm 
girişimler desteklenmeli.

Bilişim sektörüne özgü yerli yazılımlarla 

İnternet’teki yerli ve Türkçe içeriğin nicelik ve 
nitelik artırılmalı.

Kamu kurumları, kamuya açıklanabilecek 
bilgilerini İnternet siteleri ve sosyal medya 
üzerinden kullanıcılarla paylaşmaları 
sağlanmalı. Çocukların sakıncalı içeriklerden 
uzak tutulabilmesi amacıyla ebeveynler 
bilinçlendirilmeli.

İnternet’te fikir ve düşüncelerin yayılmasında 
büyük rol oynayan sitelerin, toplumda çok 
sesliliğin bir parçası olarak algılanması 
sağlanmalı. Bilişim okuryazarlığı, kamu 
personel alımlarda aranan özel şartlardan 
birisi olmalı.

Çağrı merkezleri ve rehberlik gibi hizmetlerin, 
bilişim alanındaki istihdamın artırılmasına, 
ev–ofis gibi alternatif çalışma yöntemleriyle 
engellilerin, öğrencilerin, ev hanımlarının, 
emeklilerin ve diğer sosyal kesimlerin işgücü 
piyasasına kazandırılmasına yönelik birer 
fırsat olarak değerlendirilmeli ve bu alandaki 
yatırımlar desteklenmeli, eğitim ve sertifika 
programları verilmeli.”

ÖİV tamamen kaldırılmalı
Özel iletişim vergisinde mobil ve sabit 
ayrımının kaldırılması, kademeli olarak 
indirime gidilmesi ve özel iletişim vergisinin 
tamamen kaldırılması önerilen raporda, 
sadece Türk Telekom’un yükümlüsü 
olduğu haberleşme vergisinin ya tamamen 
kaldırılması ya da aynı veya benzeri hizmeti 
sunan işletmecileri de kapsar şekilde 
genişletilmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda, “İnternet üzerinden yurt dışı 
kaynaklı olarak Facebook ve Twitter gibi 
sosyal paylaşım, Youtube gibi video paylaşım 
ve Google gibi arama motoru hizmeti sunan 
firmaların Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle 
elde ettiği gelirlerin vergilendirilebilmesi, 
bunlarla IP adreslerinin paylaşımı ve 
kişilik haklarının korunmasını teminen 
içeriğin çıkarılması gibi konularda işbirliği 
yapılabilmesi için, bunların Türkiye’de 

yetkili temsilcilik ve irtibat bürolarının 
oluşturulmasının sağlanması ve bu amaçla 
uluslararası girişimlerde bulunulması önem 
arz etmektedir” ifadesine yer verildi.

İnternet kafelerin mesleki 
örgütlenmesi sağlanmalı
Yerli ve Türkçe içerikli oyun üretiminin 
niceliksel ve niteliksel olarak geliştirilmesi 
ve yurt dışı kaynaklı oyunlarla rekabet 
gücünün artırılması istenen raporda, ilgili 
eğitim kurumlarında oyun programlama ve 
tasarım eğitimlerinin verilmesi ve bu alanda 
yükseköğrenim kurumlarında bölümler 
açılmasının yararlı olacağına değinildi.
Oyun derecelendirmesi ve yaş 
sınırlandırmasına ilişkin ölçüt ve kurallara 
ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 
tanıtım çalışmalarının yapılması, bu amaçla 
radyo ve televizyon yayınları ile dijital oyun 
tanıtımlarının yapıldığı İnternet sitelerinden 
yararlanılması gerektiği belirtildi. Raporda 
mevzuatın verdiği izinler dışında, sanal veya 

gerçek paraya dayalı çevrimiçi kumar ve 
bahisle mücadelenin geliştirilmesi gerektiği 
ifade edildi. 
Eğitim sisteminde dijital oyun programlama 
ve oyun tasarımı müfredatı oluşturulması, 
temel eğitim ve yükseköğretimde bu alanda 
ulusal yarışmalar yapılarak üretkenlik teşvik 
edilmesi de önerildi.
Raporda, İnternet kafelere ilişkin, “İnternet 
kafelerin yurt genelinde mesleki örgütlenmesi 
sağlanmalı. Kalite standartları, mesleki ve 
etik kurallar belirlenmeli. Düzenli olarak 
denetlenmeli. İnternet kafelerde elektronik 
spor turnuvalarının düzenlenmesi, bu 
turnuvalara ortam sağlayabilecek İnternet 
kafeler ve turnuvalara ilişkin standartlar ile 
uygulama usul ve esaslarının meslek örgütleri 
tarafından belirlenmeli” önerilerine yer verildi.

Ulusal siber güvenlik strateji ve 
eylem planları oluşturulmalı
Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak 
üzere, bilişim suçlarıyla doğrudan mücadele 
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eden kolluk güçlerinin, uluslararası 
standartlara göre yapılandırılması ve bu 
alanda sertifikalı, nitelikli bilişim uzmanı 
personel istihdam edilmesi gerektiği 
belirtilen raporda, tüm kamu personelinin, 
vatandaşın kişisel bilgilerinin korunması, bilgi 
güvenliği ve bilişim suçları gibi konularda 
bilinçlendirilmesi önerildi.

Raporda İnternet güvenliğine ilişkin öneriler 
arasında, ulusal siber istihbarat altyapısı 
oluşturulması; bu konunun Milli İstihbarat 
Teşkilatı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nın görev 
tanımı içerisine alınması da yer aldı. Acilen 
ulusal siber güvenlik ve ulusal bilgi güvenliği 
stratejileri ve eylem planları oluşturulması 
gerektiği vurgulandı.

Savaş halinde düşman ülke bilgi sistemlerini 
hedef alacak siber saldırıların TSK bünyesinde 
teşkil edilecek siber komutanlık birimlerince 
yapılması ve bu amaçla gereken altyapının 
kurulması istendi.

İnternet medyası Basın Kanunu 
kapsamına alınsın
İnternet medyasına ilişkin raporda, “İnternet 
yayıncılığının Basın Kanunu kapsamında 
yayıncılık, çalışanlarının ise basın çalışanı 
sayılabilmesini teminen, İnternet haber 
sitelerince İnternet ortamında yapılan 
yayınların Basın Kanunu’nun kapsamına 
alınması, Basın Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuatın bu amaçla yeniden düzenlenmesi, 
bu sayede İnternet medyasını da içeren 
kapsamlı bir mevzuatın oluşturulması” önerisi 
getirildi. 

İnternet medyasının faaliyetlerini habercilik 
mesleğinin gerektirdiği ilkelere uygun 
olarak sürdürebilmeleri için, mali yapılarının 
güçlendirilmesi, bu amaçla, Basın İlan 
Kurumu Teşkiline Dair Kanunu’nda ve ilgili 
diğer mevzuatta, İnternet haber sitelerinde 
de resmi ilan ve reklam yayımlatılabilmesine 
olanak verecek değişikliklerin yapılması 
önerildi.

“Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 
Kanun’un İnternet medyası çalışanlarını 
da kapsamalıdır” denilen raporda anılan 
Kanunda, İnternet medyası personelinin 
çalışma saatleri ve izinlerini sektörün 
yapısına uygun olarak iyileştirecek şekilde 
düzenlenmesi istendi. İnternet medyasının 
yetişmiş iş gücü ihtiyacının karşılanmasını 
teminen, iletişim fakültelerinde, bu alanın 
gerektirdiği ve sektöre özgü eğitimlerin 
verilmesi gerektiği kaydedilen raporda, 
İnternet medyasında yer alan haberlere ait 
yer, tarih ve zaman gibi bilgilerin güncel 
olarak haber alanında yer almasının zorunlu 
olması gerektiği vurgulandı. 

Raporda “İnternet yayıncılığında üretilen 
içeriğe ilişkin kalite standartlarının 
oluşturulması, Türk dili kurallarının doğru 
kullanılmasının sağlanması büyük önem arz 
etmektedir. Barındırma ücretlerinin İnternet 
yayıncılığının gelişimine engel olmayacak 
makul seviyeye çekilmesi sağlanmalıdır” 
denildi.

“Bu taslak ‘dijital hapishane’ 
yaratır” 
TBMM İnternet ve Bilişim Komisyonu üyesi 
CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger 
tasarının kişi hak ve özgürlükleri açısından bir 
tehdit oluşturduğunu söyledi.
Tasarıyı “devleti koruyacağım diye kişileri 
tek tek dijital bir hapishaneye kapatmak gibi” 
şeklinde değerlendiren Aksünger; iktidarın 
çocuk pornosu, terör gibi söylemlerle insanları 
korkutarak bu tasarıyı geçirmek istediklerini 
belirtti.

CHP Uşak eski Milletvekili Prof. Dr. Osman 
Coşkunoğlu da tasarının İnternet’in özgür 
kullanımı ve kişinin mahremiyeti açısından 
ihlal içerdiğini bildirdi. Coşkunoğlu, benzer 
yasaların ABD ve AB’de de geçirilmeye 
çalışıldığını fakat güçlü bir muhalefetle rafa 
kaldırıldığını aktardı. 
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