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Bilişim suçları konusunda 
m e v z u a t  y e t e r s i z

Bilişim suçları konusunda, uluslararası 
işbirlikleri kadar ülke içi kurum ve 
kuruluşların eşzamanlı aksiyonlarına da 
ihtiyaç duyuluyor.

D
ünya genelinde ve ülkemizde her geçen gün daha da büyük önem taşıyan bilişim 
suçları ile mücadele konusu hem teknolojik, hem de hukuki ve sosyal çözümlere 
ihtiyaç duyuyor. Disiplinler arası yapısı nedeniyle diğer suç türlerine göre daha 
karmaşık bir yapıya sahip olan bilişim suçları konusunda, uluslararası işbirlikleri 

kadar ülke içi kurum ve kuruluşların eşzamanlı aksiyonlarına da ihtiyaç duyuluyor. Konuya taraf 
olan kurum ve kuruluşların fikir alışverişinde bulunmaları oldukça önemli.
Bu nedenle TBD 2020 çalışma grubu, “Mevzuat ve Sözleşmeler Çerçevesinde Bilişim Suçlarıyla 
Etkin Mücadele Önerileri” konulu bir çalıştay düzenlemeyi uygun buldu.

Çözüm önerileri:

1. Bilişim suçları konusundaki mevzuatın 
yetersizliği.
2. Bilişim suçları ile ilgili mevzuatın mevcut 
yasalar içine yerleştirilmesi yönteminin 
sorunlara yol açtığı düşünülüyor. Bu nedenle 
kamu hukuku alanından çıkartılarak özel 
hukuk alanında değerlendirilmesinin 
mücadele açısından daha etkin olacağı 
kanaatine varıldı.
3. Mevcut yasalardaki eksikliklerin 
giderilmesi yerine daha kapsamlı bir bilişim 
suçları konulu yasanın hazırlanmasının 
öneminin vurgulanması ve konuyla ilgili olarak 
ilgili komisyonlara bilgi verilmesine karar 
verildi.
4. CMK 134. Maddenin bilişim suçlarıyla 
mücadele konusunda yol açtığı sorunlar.
5. CMK 134. Madde ile ilgili olarak emniyet 
yetkililerinin önerileri oldu. Kanun maddesinin 
yeterince açık olmadığı, özellikle şüpheliye 
imaj kopyasının teslim edilme zorunluluğunun 
AB ülkelerinde bulunmayan bir uygulama 
olduğu vurgulandı.
6. CMK 134. Madde ile ilgili 
değerlendirmelerin meclis komisyonuyla 
paylaşılarak kanuna eklenecek ek maddelerle 
sorunun giderilmesinin sağlanmasına karar 
verildi.
7. Bankaların uyguladığı sızma testlerinin 
yetersizliği.
8. Bankaların yaptırdığı sızma testlerinin 

yeteri kadar güvenli olmadığı vurgulandı. 
Çevrimiçi bankacılık güvenliği konusunda 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
arasında işbirliği yapılması gerektiği kanaatine 
varıldı.
9.  Sızma testlerinin daha sık aralıklarla 
yapılması ve uluslararası standartlar 
çerçevesinde uygulanması için BDDK ya görüş 
iletilmesine karar verilmiştir.
10. Medyanın olumsuz etkileri ve kamu 
spotlarının yetersizliği.
11. Bilişim suçları konusundaki kamu 
spotlarının ve medyada çıkan haberlerin 
bilişim suçlularını zeki ve üstün yetenekli 
kişiler olarak göstermesinin sorunlara yol 
açtığı vurgulandı. Kamu spotlarındaki rol 
modellerinin daha belirgin olması gerektiği 
ve suçluyu üstün gösteren algılardan 
uzaklaşılması gerektiği kanaatine varıldı.
12.  Kamu spotları konusunda RTÜK ile 
bilgi ve görüş paylaşımı yapılmasına karar 
verilmiştir.
13.  Bilirkişilik ve Adli Bilişim Uzmanlığı 
konusundaki sorunlar.
14. Bilirkişilik yetkisi verilecek kişilerin sahip 
olması gereken nitelik, eğitim ve sertifikalar 
konusunda daha özenli ve AB standartlarına 
uygun ölçütler belirlenmesi gerektiği 
vurgulandı.
15. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı 
Adli Yargı Adalet Komisyonu’na görüş 
bildirilmesine karar verildi.
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Uzmanlık grubu 2015 hedefleri:

1. Bilişim mevzuatındaki sorunların 
çözümüne destek sağlamak amacıyla 
TBMM çatısı altında çalışan ilgili 
komisyonlara yönelik bilgilendirme raporu 
hazırlanması, komisyon üyeleriyle ortak 
toplantılar düzenlenmesi 2015 ve 2016 
yılları hedefi olarak belirlendi.

2. Ülkemizdeki en yaygın bilişim suçu 
olan kredi kartı ve İnternet Bankacılığı 
dolandırıcılığıyla daha etkili mücadele 
etmek amacıyla EGM ve BDDK ile 
görüşmeler, bilgi ve görüş paylaşımları 
2015 yılı hedefi olarak belirlendi.

3. Bilişim Suçları ile mücadele konusunda 
yeni kamu spotları hazırlanması için ilgili 
bakanlıklar ve RTÜK ile görüş paylaşımında 
bulunmak 2015 yılı hedefi olarak belirlendi. 

4. 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.

Sonuç ve değerlendirme 

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 
eksiklikler, vatandaşların bilgi ve bilinç 
eksikliği olarak değerlendirildi. 2015 
ve 2016 yıllarında söz konusu sorunlar 
için ilgili kurum ve kuruluşlarla temas 
kurulmasına karar verildi.

AB’ye üye ülke ve diğer ülkelerde, şirket, banka ve 
kamu sektörü bilgi sistemlerine yönelik daha önce 
bilinmeyen büyük ölçekli tehditler gözlendi.
Bu eylem, bilgi sistemlerine yönelik saldırılara 
karşı mücadelenin, yasal girişimlerde dahil olmak 
üzere 2010 yılına kadar belirlenmesini, 2013 
yılında da Avrupa ve uluslararası yasal kuralların 
belirlenmesini amaçlıyor. Bilgi sistemlerine 
karşı saldırılarla ilgili yönetmelik Avrupa Konseyi 
tarafından 22 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe 
alındı.

Sorun nedir? Siber saldırılar dramatik 
olarak Avrupa’da arttı
Son yıllarda bilgi sistemlerine yönelik saldırıların 
Avrupa ve dünyada çok hızlı artış gösteriyor. 
Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülke ve diğer ülkelerde, 
şirket, banka ve kamu sektörü bilgi sistemlerine 
yönelik daha önce bilinmeyen büyük ölçekli 
tehditler gözlendi. Büyük ölçekli ve koordineli 
saldırıların  gerçekleştirilebilmesi için uzaktan 
kontrol edilebilir köle bilgisayar ağları (botnet) 
yaratılması amacıyla kullanılan zararlı yazılımların 
yaygınlaşması endişe yarattı. Neden AB eylemine 
gerek duyuldu? Siber saldırılara kontrastlı AB 
çapında hiçbir tutarlı yasal ve güvenlik yaklaşımı 
bulunmuyor.
Bu yönerge üye ülkelerin, bilgi sistemlerine 
yönelik saldırılarla ilgili olarak gelişen tehdide 
yanıt verebilmek için kendi ceza yasalarını 
değiştirmesini gerektirir. Yasadışı erişim, 
sistemlere ve verilere müdahalelere cezaların AB 
çapında tutarlılığın sağlanması, siber suçluların 
yeteneğini azaltarak kişisel verilerin korunmasını 
güçlendirecek. Dolayısıyla, AB kolluk makamlarına 
siber suçlarla mücadele için gelişmiş araçlar 
sağlanmış olacak.
Yönerge, siber suçları işlemekte bir yöntem olarak 
kullanılan özel yazılımları (BotNets) suç sayan 
hükümler ve ayrıca suçlular içinde büyük ceza 
arttırımları içerecek. Yönerge, bilgi paylaşımı ve 
diğer üye ülkelerin acil yardım taleplerine yanıt 
verebilmek ve siber saldırılara ilişkin istatistiksel 
veri toplamak amacıyla bir sistemi uygulamak için 
üye ülkelerin operasyonel ulusal temas noktasına 
sahip olmasının sağlanması için çağrıda bulunur. 

Siber saldırılara karşı koruma ve saldırı sonrası 
oluşan hasarın giderilmesi işletmelere yüksek 
maliyetler getirdiğinden, bu girişimin olumlu 
ekonomik etki yaratması bekleniyor.

Komisyon şimdiye kadar ne yaptı?
22 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Konseyi 
tarafından kabul edilen “Bilgi sistemlerine karşı 
saldırılar Yönergesi”, 12 Ağustos 2013 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayınlandı.

Komisyon bir sonra ne yapacak?

2014:
Yönergenin etkilerini anlamak ve AB genelinde 
yumuşak bir geçiş sağlamak amacıyla paydaşlar ile 
birlikte çalışmak.

2015:
Yönergenin uygulanmasını Eylül 2015’te sağlamak 
ve siber tehditleri izlemeye devam etmek.

Avrupa Komisyonu, üye devletlerin siber suçlarla 
ilgili bilgileri paylaşmasına daha verimli kanallar 
sağlaması için Ocak 2013 yılında Avrupa Siber Suç 
Merkezi’ni (EC3) faaliyete geçirdi.

Sorun nedir? Siber suçlar yelpazesi 
giderek büyüyor? 
BT ağları ve son kullanıcı terminalleri her 
türlü tehditlere açık. Bu tehditler, bilgi iletişim 
teknolojileri (BİT) kullanımının yaygınlaşmasını 
engelleyebilir ve vatandaşların elektronik 
haberleşmeye güvenini zayıflatabilir.  Siber suçlara 
giderek artan eğilim ve siber suçlar konusunda veri 
ve istatistiklerin toplanması, raporlama ve / veya 
paylaşma eksikliği, bu zararlı faaliyetlerin yıkıcı 
potansiyelini genişletebiliyor. 

Neden AB eylemi gerekli?
Bu tehditlere karşı etkili mücadele etmek ve 
küresel bağımlılığı adreslemek için üye devletler ve 
özel sektör arasında, ulusal, Avrupa ve uluslararası 
düzeyde güçlü bir işbirliği gerekir.

Bilgi sistemlerine yönelik saldırılar, dünya ve Avrupa’da çok arttı
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