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“Kamu kurumlarında siber 
güvenlik farkındalığı yaratılmalı”
Siber Milli Savunma Stratejileri Çalıştayı’nda siber olay yönetiminin 
ulusal düzeyde koordinasyonunun önemine değinilerek, işbirliği 
içerisinde siber olayların bertaraf edilebileceği ve zararların 
önlenmesinin veya azaltılmasının mümkün olabileceği belirtildi.

Avrupa Birliği’nin (AB), “Sayısal Gündem 
2020” program kapsamındaki 136 eyleme 
uygun 7 ana hedefi kapsayan 40 öncelikli 

alana ilişkin Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD), 
düzenlediği 33 çalıştaydan biri olan Siber Milli 
Savunma Stratejileri Çalıştayı’nda, AB Sayısal 
Gündem 2020 Güven ve Güvenlik dayanağı 
altında yer alan, UG302-Ulusal Siber Savunma 
Uzmanlık Grubu ile ilgili konular tartışıldı. 
Ulusal Siber Savunma Uzmanlık Grubu 
tarafından yapılan çalışmalar moderatör Ali 
Yazıcı tarafından katılımcılara özetlendi.

Çalıştay katılımcıları tarafından; 20 Haziran 2013 
tarihinde Bakanlar Kurulu kararı olarak Resmi 
Gazete’de yayınlanan  “Ulusal Siber Güvenlik 
Strateji ve Eylem Planı’nın” önemli olduğu ancak 
uygulama esaslarını detaylı olarak kapsamadığı 
ve sadece kısa vade eylem planlarını kapsadığı 
ifade edildi. Strateji belgesinin uygulama 
esasları, orta ve uzun vade eylem planlarını da 
kapsayacak şekilde güncellenmesinin önemine 
dikkat çekildi.
 
Çalıştayda, siber olay yönetiminin ulusal 
düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilmesi ile siber olayların bertaraf 
edilebileceği, muhtemel zararların önlenmesi 
veya azaltılmasının mümkün olabileceği 
belirtildi. Bu nedenle Ulusal Siber Olaylara 
Müdahale Merkezi (USOM) ve Siber Olaylara 
Müdahale Ekipleri (SOME) yapıları arasında 
eşgüdümün sağlanmasının önemine vurgu 
yapılarak, irtibat noktalarının oluşturulması 
önerildi. 

Siber olaylarla mücadele amacıyla alınacak 
teknik ve prosedürel önlemlerin yer aldığı 
süreçlerin yasal mevzuat çalışmaları ile 
desteklenmesi gerektiği ifade edilen çalıştayda, 
Siber Güvenlik Kurulu ile sivil toplum 
kuruluşlarının (STK) ve uluslararası kuruluşların 
iletişiminin önemli olduğunun vurgulandı,  
Siber Güvenlik Kurulu’nun mevcut yapısı ile 
bu iletişimin nasıl gerçekleştirilebileceği 
sorgulandı. 

Çalıştay sonucunda; kamu kurum ve 

kuruluşlarında siber güvenlik farkındalığı 
yaratılması gerektiğinin üzerinde durulurken, 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yasal 
düzenlemeler, organizasyon yapıları, kapasite 
planlama ve yetenek kazanımı başta olmak 
üzere siber güvenlikle ilgili tüm süreçlerin 
tanımlandığı bir çerçeve programının 
oluşturulmasının önemine değinildi. Çalıştayda, 
siber güvenlik alanında olgunluk seviyesine 
geçişin hızlandırılması gerektiğinin altı çizilerek, 
yerli ürün ve teknoloji eksikliğinin ulusal sevide 
siber güvenlik zafiyeti yarattığı, devlet tarafından 
kritik ürün veya teknolojilerin ivedilikle 
belirlenmesi ve yerli olarak geliştirilmesi için 
gerekli mekanizmaların oluşturulması gerektiği 
konularında görüş birliğine varıldı.
 
Ülkemizde bilişim suçlarında ilk sırada 
kredi kartı dolandırıcılığı

Ülkemizde bilişim suçları ile mücadele 
konusundaki sorunlar öncelik sırasına göre 
değerlendirildiğinde, ilk sırada kredi kartı 
dolandırıcılığı ile İnternet ve mobil telefonlar 
aracılığıyla yapılan dolandırıcılık fiillerinin yer 
aldığı tespit edildi. En yaygın bilişim suçu olan 
bu fiillerin önlenmesine yönelik önlemlerin 
ivedilikle alınması gerekiyor.
Çalıştayda öncelik sırasına göre diğer temel 
sorunlar, bilişim hukuku mevzuatındaki 
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eksiklikler, vatandaşların bilgi ve bilinç eksikliği 
olarak değerlendirildi. 2015 ve 2016 yıllarında 
söz konusu sorunlar için ilgili kurum ve 
kuruluşlarla temas kurulmasına karar verildi.

2015 hedefleri 
- Bilişim mevzuatındaki sorunların çözümüne 
destek sağlamak amacıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında çalışan 
ilgili komisyonlara yönelik bilgilendirme 
raporu hazırlanması, komisyon üyeleriyle ortak 
toplantılar düzenlenmesi 2015 ve 2016 yılları 
hedefi olarak belirlendi.
- Ülkemizdeki en yaygın bilişim suçu olan kredi 
kartı ve İnternet Bankacılığı dolandırıcılığıyla 
daha etkili mücadele etmek amacıyla Emniyet 
Genel Müdürlüğü (EGM) ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile 
görüşmeler, bilgi ve görüş paylaşımları 2015 yılı 
hedefi olarak belirlendi.
- Bilişim Suçları ile mücadele konusunda yeni 
kamu spotları hazırlanması için ilgili bakanlıklar 
ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile görüş 

paylaşımında bulunmak 2015 yılı hedefi olarak 
belirlendi.
- Bilişim suçu konulu davalarda bilirkişilik ve 
Adli Bilişim Uzmanlığı konusundaki sorunların 
çözümü için üniversitelerin ilgili fakülte ve 
enstitülerinden görüş alınması ve konuyla 
ilgili toplantılar düzenlenmesi 2015 ve 2016 yılı 
hedefleri olarak belirlendi.

Katılımcılar 
Fikret Ottekin, Seçkin Gürler, Burak 
Şekercioğlu, Selim Şahin Karaca, Atilhan 
Müftüoğlu, Uğur Çağal, Lokman Kesen, Mustafa 
Komut, Serdar Sancar, Merve Köylü, Haluk 
Aydın, Türker Yılmaz, Murat Peker, Uğur 
Akyazı, Yavuz Tepetam, Hüseyin Sakin, Hamza 
Küçükkürtül, Burak Koca, Yılmaz Öztürk, Oğuz 
Yılmaz, Gürkan Karabaatak, Alper Kürşat Ünver, 
Hasan Tarık Sevik, Bayram Gül, Cemal Gemci, 
Ahmet Akkoç, Nurdan Saran, Seda Yılmaz, Altan 
Yavaş, Mehmet Kabakoğlu, Samet Sağlık, Ömer 
Baaşer, M Nurullah Emsen, Metin Balcı. 
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