
“Siber Devlet Yasası” 
acilen çıkarılmalı

“Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Güvenliği” Çalışma Grubu raporunda, 
Türkiye’nin dünya genelinde siber saldırıya uğrayan ve saldırı yapan 
ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığının altı çizilerek, ülkemizde siber 
güvenlik konusunu bütün yönleriyle ele alarak, bu alanda gerekli olan tüm 
düzenleme ve denetlemeleri yapacak, politika ve strateji geliştirecek bir 
kurum ve kuruluş bulunmadığı vurgusu yapıldı.
Fatma Ağaç

TBD Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri 
Birliği’nin (TBD Kamu-BİB) on yedinci dönem 
çalışmaları kapsamında “Siber Güvenlik ve 
Yenilikçi Yaklaşımlar” oturumu gerçekleştirildi. 
Başkanlığını Gazi Üniversitesi, Bilgi Güvenliği 
Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Alkan’ın yaptığı oturumun açılış 
konuşmasını Barikat Genel Müdürü ve Siber 
Güvenlik Uzmanı Murat Hüseyin Candan yaptı.
Candan, 5 yıl içerisinde dünya çapındaki siber 
güvenlik personel ihtiyacının 1.5 Milyon olacağını 
öngördü. Bilişim güvenliği ile ilgili eğitimin 
şart olduğunun üzerinde duran Candan, bilişim 
güvenliği konusunda problem yaşamamamızın 
sorun yaşamadığımız kaçınılmaz olduğunu dile 
getirdi. Kamuda bilişim güvenliği sigortasının 
zorunlu hale getirildiğini anlatan Candan, finans 
kurumları açısından da bu zorunluluğun olması 
gerektiğine işaret etti.  
“Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Güvenliği” 
Çalışma Grubu (1. Çalışma Grubu-ÇG1) Başkanı,  
Bilgi Güvenliği Derneği ASELSAN Temsilcisi 
Ali Yazıcı, hazırladıkları raporun sunumunu 
gerçekleştirdi. Yazıcı, siber güvenlik için tek birey 
ya da kurum olarak değil, bütüncül bir yaklaşım 
gerektiğine değindi. Siber Güvenlik Kurulu’nun 
etkin çalışmayan bir mekanizma olduğunu belirten 
Yazıcı, 2015-2017 dönemi Siber Güvenlik Stratejisi 
ve Eylem Planı’nın uygulamaya geçirilmediğine 
dikkati çekti. Yazıcı, Türkiye’nin siber saldırı yapma 
ve maruz kalmada dünyada ilk 10’da bulunduğunu 
ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin siber 
saldırı politikası yok” dedi. 
Yazıcı, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların yer 
alacağı bir kurul oluşturularak eylem planının 
harekete geçirilmesini istedi.

Türkiye, dünyada siber saldırıya uğrayan ve 
başlatan ülkeler arasında ilk sıralarda 

“Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Güvenliği” 
Çalışma Grubu’nun nihai raporunda, siber 
güvenliğin ülkeyi, ülkenin kurum ve kuruluşlarını 
ve toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve genel 
anlamda bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi 
gereken bir konu olduğu vurgulandı. 
Raporda, bugün bilgisayar, akıllı telefon, tablet 
bilgisayar gibi herhangi bir cihaz kullanan kişiler 
ve bu altyapıya sahip veya kullanan kurumların, 

artık siber güvenlik sorunlarının muhataplarından 
birine dönüşmüş durumda olduğuna işaret edildi. 
Güvenlik zafiyetleri, zararlı yazılımlar, e-posta 
tehditleri - spam, phishing, siber casusluk 
ve sürekli tehditler (APT) ile mobil ve sosyal 
medya tehditlerinin siber dünyadaki varlığımızı, 
güvenliğimizi hedef aldığı kaydedilen raporda, şu 
değerlendirmelere yer verildi:
“Türkiye, dünya genelinde siber saldırıya uğrayan 
ve siber saldırı başlatan ülkeler arasında ilk 
sıralarda yer alıyor. Siber saldırı başlatma 
istatistikleri, genel kanının aksine parlak bir 
gösterge değil. Zira siber saldırıları başlatan 
bilgisayarların çoğu uzak kullanıcılar tarafından 
köleleştirilmiş (botnet/zombi) bilgisayarların yine 
uzaktan kontrolü ile gerçekleştirilen saldırılardır. 
Bu verilerin ortaya çıkardığı durum, gerek kamu, 
gerek kurum ve kişilerin siber güvenlik açısından 
gerekli özeni gösterip, gerekli tedbirleri almaktan 
uzak olduğudur. 
Diğer yandan, farkındalığın ötesinde siber güvenlik 
tedbirleri için gerekli donanım ve yazılımın çok 
büyük bir bölümü ise yabancı kaynaklı olup, arka 
kapı gibi kasıtlı güvenlik açık ve zafiyetlerini de 
içeriyor.”
Ülkemizde yapılması hızla gereken işlerden 
birinin de kamu ve özel sektör işbirliğinde yerli 
siber güvenlik ekosisteminin oluşturulmasına 
vurgu yapılan raporda, ayrıca şu değerlendirmeler 
yapıldı: 

Siber devlet mevzuatı 

“Ülkemizde siber güvenlik konusunu bütün 
yönleriyle ele alarak, bu alanda gerekli olan 
tüm düzenleme ve denetlemeleri yapacak, ülke 
adına politika ve strateji geliştirecek bir kurum 
ve kuruluş bulunmuyor. Bu konuyla ilgili faaliyet 
yürüten kurumlar arasında da bir uyum, eşgüdüm 
ve koordinasyon yok. 
Tüm bu alanları düzenleyen kapsamlı bir çerçeve 
yasanın önemi ve gerekliliği açıktır. Geçmişte 
hazırlanan ‘Siber Devlet Yasası’ taslağının 
gündeme alınması ve yasalaştırılması en acil 
konulardan ve en büyük önceliklerinden biridir. 

Siber Güvenlik Kurulu 

Bakanlar Kurulu’nun 11 Haziran 2012 tarihli 

T
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ve 2012/3842 sayılı kararıyla oluşturulan Siber 
Güvenlik Kurulu, esasen siber güvenlikle ilgili 
olarak alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan 
strateji ve planları onaylamak ve bunların 
uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamakla, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
(UDHB) ise onaylanan strateji ve planların 
uygulanması ile görevli kılındı. Kurul tarafından 
hazırlanan ‘Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 
2013-2014 Eylem Planı’ 20 Haziran 2012’de 
Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. 
Siber Güvenlik Kurulu tarafından yürütülen 
faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve sürdürülebilir 
kılınmasına ihtiyaç duyuluyor. 

Siber güvenlik eylem planları 

Siber güvenlik alanında ülkemizde atılan en 
büyük adımlardan biri, kuşkusuz 20 Aralık 2012 
tarihinde Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi’nin 
yayımlaması. Bunun ardından Ulusal Siber 
Güvenlik Koordinasyon Kurulu’nun oluşturularak 
Siber Güvenlik Eylem Planı (2013-2014) 
hazırlanması, UDHB’nın Koordinasyon Makamı 
olarak belirlenmesi ve Siber Olaylara Müdahale 
Ekiplerinin (SOME) oluşturulması, Türkiye’de 
devletin ve kurumların siber güvenlik algısını ve 
yaklaşımını tamamen değiştirilmesi. Eylem planı 
kapsamında temel görevi koordinasyon ve işbirliği 
olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 
(USOM) kurulması.
2015 yılında UDHB, 2015-2017 Siber Güvenlik 
Eylem Planı’nı çok daha geniş katılımlı çalıştaylar 
ile daha etkin ve verimli bir sürece taşıdı. 
Bu Eylem Planı’nın en çarpıcı yanlarından biri ise, 
Eylem Planı kalemlerinden bazılarının Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) ve Bilgi Güvenliği Derneği 
(BGD) gibi sivil toplum kuruluşlarının (STK) 
sorumluluğuna verilmesi yaklaşımıdır. 

Siber güvenlik standartları ve ürün sertifikasyonu 

Siber güvenlikte en önemli konu standartlara 
uyumdur. Siber güvenlik standartları, kullanılan 
güvenlik sistem ve/veya ürünlerine yönelik 
oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve gerekli olan 
risk analizlerinin sağlıklı ve maliyet etkin olarak 
yapılabilmesine olanak sağlanıyor.
Siber güvenlik konusunda ilgili STK ve sektörün de 
katılımıyla daha üst güvenlik seviyelerinde ürün 

veya hizmetlere yönelik olarak asgari güvenlik 
isterleri tanımlanıyor. 

Siber güvenlik eğitimleri ve uzmanlar 

Yüksek seviyede bir siber güvenliğin sağlanması 
için her seviyede farkındalığa ve farkındalığın 
oluşturulmasına ihtiyaç var. Bunun ilk ve orta 
öğretimden başlamak üzere her seviyede eğitim 
kurumlarında verilmesi gerekli. Özellikle siber 
güvenlik farkındalık eğitimlerinin üniversite 
müfredatına eklenmesi, yüksek lisans ve 
doktora programlarının daha fazla açılması, 
Ar-Ge laboratuarlarının desteklenmesi, test 
merkezlerinin açılması orta ve uzun dönemli 
başarı için temel şartlardan bir kaçı. 
Siber güvenlik strateji belgesi ve eylem planı 
kapsamında, ülkemizde bu alanda yetişmiş 
insan gücü açığını kapatmaya yönelik çalışmalar 
yürütülmesi, belirli hedefler koyarak konuyla ilgili 

uzman yetiştirilmesi ise 
oldukça kritik bir konu. 
Siber saldırıların yaygınlık 
ve etkisinin kamuoyunda 
gündeme geldiğinden ve 
bilinirliliğinden çok daha 
yüksek olduğu tahmin 
ediliyor. Siber saldırıların 
çok düşük bir oranı mağdur 
tarafından fark edilip 
bildiriliyor, büyük çoğunluğu 
ise ya fark edilemiyor veya 
ekonomik / politik kaygılar 
ile açıklanmıyor. Dolayısıyla 
siber tehditlerin oluşturduğu 
tehlikenin algımızdaki 
boyutu ile gerçekteki boyutu 
arasında ciddi uçurumlar 
bulunuyor.
Siber saldırılar istemli veya 
istem dışı, etkin veya edilgen 
olabiliyor. Siber saldırıların 
amacı ise yetkisiz olarak 
bilgiye ulaşmak dolayısıyla 
değiştirmek silmek veya 
ifşa 5 etmek ve hizmetlerin 
engellenmesi olarak iki ana 
grupta toplanıyor. 

Siber güvenlik farkındalığı 
yaratma 

Kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici personel 
ve bilgi işlem personelleri başta olmak üzere 
tüm personelde siber güvenlik farkındalığı 
oluşturulmasına yönelik bir programın 
oluşturulması ve bu programın pilot seçilen kamu 
kurum ve kuruluşlarında acilen uygulanmasına 
başlanması bu sorunun çözümü için önemli bir 
kilometre taşı olacak.
Ayrıca; Kısa, orta ve uzun vadeli uzman 
yetiştirme programları kapsamında Kurumsal 
ve Sektörel SOME’ler başta olmak üzere 
Siber güvenlik sektöründeki nitelikli insan 
kaynağının arttırılmasına yönelik programların 
düzenlenmesinin gerekli olduğu değerlendiriliyor. 
Bu programlar kapsamında eğitilen nitelikli insan 
kaynağının sertifikalandırılması ve kayıt altına 
alınması önem arz ediyor. Bu kapsamda gerekli 
olan düzenlemelerin Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı tarafından; Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Kurumu (BTK), Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) ve Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) ve 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) işbirliği ile yapılması 
sağlanacak.

Yerli ve sertifikalı siber güvenlik ürünü 
kullanılması 

Türkiye siber suçlar ve saldırılar açısından 
hedef ilk 10 ülke arasında. Türkiye aynı zamanda 
siber saldırı yapan ülkeler arsında ilk sıralarda 
gözüküyor.
Başta kamu kurumları olmak üzere kurumsal 
ve bireysel düzeyde siber güvenlik açısından 
yeterli farkındalık, bilinç ve bilgi seviyesine henüz 
ulaşılamadı. 2013-14 döneminde 9 banka, 13 
sigorta şirketi, 2 telekomünikasyon şirketi, 27 
üniversite, 30 kamu kurumu saldırıya uğradı. 
Yerli siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi 
ve kullanımının teşvik edilmesinin bu alanda 
gelişimimize katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. 
Kullanılan çözümlerin yüzde 97’si yabancı (ithal) 
olup, bunların yüzde 55’i İsrail, yüzde 35’i ise ABD 
kökenli.
Türkiye’de çoğu küçük ölçekli 40 civarında firma 
bu alanda faaliyet göstermekte gösteriyor, ancak 
bunlar arasında bir sinerji ve güç birliği mevcut 
değil. Aynı zamanda bu firmalar bir ulusal strateji 
doğrultusunda değil dağınık bir yaklaşım ile iş 
yapmaya çalışıyor. 
Gerek yerli geliştirilen ve gerekse ithal edilen 
siber güvenlik çözümleri milli bir sertifikasyona 
sürecinden geçmeden ve yeterince güvenli olup 
olmadıkları bilinmeden kullanıma sokuluyor. 
Yerli ürün ve teknoloji eksikliğinin ulusal sevide 
siber güvenlik zafiyeti yarattığı görülüyor. 
Başta kritik altyapılar olmak üzere güvenlik 
sertifikasına sahip yerli siber güvenlik teknoloji, 
çözüm ve ürünlerinin yaygın olarak kullanılmasını 
destekleyen teşvik ve zorunlulukların getirilmesi 
gerekiyor. 

Siber güvenlik ekosisteminin kurulması 

Ulusal seviyede siber güvenliğin etkin ve 
sürdürülebilir olarak sağlanması amacıyla 
kapasite planlaması ve yetenek kazanımı yapılması 
ile mevcut yeteneklerin bir hedef doğrultusunda 
arttırılabilmesi ancak ulusal siber güvenlik 
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ekosisteminin oluşturulması ile sağlanabilir. Bu 
ekosistemde yer alacak olan kamu, özel sektör, 
STK ve diğer paydaşların koordineli katkılarıyla 
mevzuattan teknolojiye kadar gereksinimlerin 
gerçekçi olarak belirlenmesine ve uygulamaya 
yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesine katkı 
sağlanacak.
Ekosistemin en önemli unsuru nitelikli insan 
kaynağı. Bu nedenle tüm uzmanlık alanlarında 
siber güvenlik elemanları yetiştirilmesi önemli 
kazanımlar sağlayacak. Türkiye’deki saygın 
üniversiteler siber güvenlik alanında uzman 
hale getirilmeli ve çalışmalar nitelikli öğretim 
elemanları ve yeterli altyapı oluşturularak 
yürütülmeli. Üniversiteler tarafından yürütülen 
lisansüstü eğitim programlarında tez konuları 
kamu ihtiyaçları ile BT ve siber güvenlik sektörü 
faaliyet alanları göz önünde bulundurularak 
belirlenmeli.
Ekosistemin güçlendirilmesi ve yaygın 
etkisinin arttırılmasına yönelik gerekli 
kaynak planlamalarının yapılması ve destek 
mekanizmalarının oluşturulması önemli 
katkılar sağlayacak.
Ulusal Siber güvenlik ekosistemi içinde iyi 
örneklerin yaygınlaştırılması, danışmanlık 
hizmetlerinin verilmesi, açıklık, tehdit ve 
faydalı uygulamaların paylaşılması önemli 
kazanımlar sağlayacak. 

Gerçekleştirilen eylem planlarının yaygın 
etkisinin ölçümü 

Gerçekleştirilen eylem planlarının 
etkisinin ölçülmesi ve raporlanmasının 
objektif olarak gerçekleştirilmesi çok 
önemli. Kamunun çalışma anlayışı ve 
yapısı nedeniyle bu henüz başarılabilir 
görülmüyor. En azından bazı güçlü 
kurumlar bilgi paylaşmada istekli 
davranıyor.
Diğer yandan, mevcut yapıda 
gerçekleştirilen eylemler sadece nicelik 
bakımından değerlendiriliyor. Bunun 
sonucunda gerçekleştirilen eylem 
ile hedeflenen isterlerin karşılanıp 
karşılanmadığı ve sürdürülebilir yaygın etkisi 
ölçülemiyor. Bu amaçla STK ve üniversitelerdeki 
yetkin ve uzman personellerden oluşan bir 
değerlendirme kurulunun oluşturularak periyodik 

olarak rapor hazırlanması önemli bir kazanım 
sağlayacak. Somut ve gerçekçi veri alınabilecek bir 
mekanizma kurulmalı.

Ulusal siber güvenlik makamının güçlendirilmesi 

Siber Güvenlik Kurulu tarafından yürütülen 
faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve sürdürülebilir 
kılınmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle; 
ulusal siber güvenlik makamının, kamu, özel 
sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları 
ile koordinasyon ve eşgüdümü sağlayacak 
şekilde yeniden tanımlanmasının ve güçlü bir 
merkezi yapıya dönüştürülmesinin gerekli olduğu 
değerlendiriliyor. 
Siber Güvenlik Kurulu’nun belirtilen görevleri daha 
etkin ve sürdürülebilir olarak yerine getirebilmesi 
amacıyla, bu kurulu destekleyen siber güvenlik 

alanında uzman kişilerden (STK, üniversite 
ve sektör temsilcileri) oluşan “Siber Güvenlik 
Teknik Çalışma Grubu” kurulmasının faydalı 
olacağı öngörülüyor. Bu çalışma grubu tarafından 

aşağıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi 
gerçekleştirilecek; 
-Hangi siber güvenlik teknolojilerinin yerli 
olarak geliştirilmesi gerektiğinin belirlenmesi ve 
önceliklendirilmesi, 
-Kritik altyapılarda ne tür önlem alınmasına gerek 
olduğunun analiz edilmesi ve belirlenmesi, 
-Lisan ve lisan üstü eğitimlerle araştırılması ve 
geliştirilmesi hedeflenen siber güvenlik alanlarının 
belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, 
-Siber güvenlik strateji ve planlarının 
hazırlanmasına teknik destek verilmesi, 
-Eylem planlarının hazırlanmasına teknik destek 
verilmesi ve 
-Gerçekleştirilen eylem planlarının etkisinin 
ölçülmesi ve raporlanması. 
Kurumsal ve Sektörel SOME’lerin etkinliğinin 
arttırılması amacıyla, mali düzenlemelerin 

yapılması, yetkin personel 
ihtiyacının karşılanmasına 
ve ulusal siber olaylara 
müdahale organizasyonu 
kapsamında bilgi 
paylaşımının geliştirilmesine 
yönelik mevzuat desteğinin 
sağlanması gerekli.

Ekosistemde sektörün 
beklentileri ve uluslararası 
işbirliği 

Sürdürülebilir siber 
güvenlik ancak yeni nesil 
teknolojiler ile mümkün 
olabilir. Yeni nesil ve 
yenilikçi teknolojilerin satın 
alma yolu ile yurtdışından 
tedarik edilmesi mümkün 
değil. Ayrıca yurtdışından 
tedarik edilecek siber 
güvenlik teknolojilerinin 
arka kapı ve/veya Truva 
Atı gibi zararlı yazılımlar 
içermediğinin bilinmesi veya 
belirlenebilmesi de mümkün 
değil. Bu nedenle yeni nesil, 

yenilikçi ve akıllı teknolojilerin yakından takip 
edilmesi, yerli ve özgün olarak geliştirilmesi ve 
üretilmesi çok önemli.
Ülke çapında güvenilir, yüksek güvenlik seviyesine 

sahip, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir siber 
güvenlik kalkanının gerçekleştirilebilmesi ancak 
yerli siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması 
ile sağlanabilir. Bu ekosistem içerisinde; 
müşteriler, tedarikçiler ile teknoloji, ürün ve 
hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayan kilit 
paydaşlar, standardizasyon ve sertifikasyon 
kuruluşları, akreditasyon ve eğitim tesisleri, 
üniversiteler ve STK’lar başta olmak üzere tüm 
paydaşlar yer almalı. Söz konusu ekosistem 
içerisinde ekosistemin politika ve stratejilerini 
belirleyen bir makam olmalı. Bu kapsamda Ar-Ge 
destek programları ve yasal mevzuatlar STK’lar 
ile işbirliği yapılarak oluşturulmalı. Bu makam 
tarafından geri besleme ve edinilen tecrübelerle 
ekosistemin politika ve stratejileri periyodik olarak 
güncellenmeli.

Siber Güvenlik Eylem Planı 2015-2017 

Gelişen teknolojiler, değişen güvenlik 
gereksinimleri ve 2013-2014 eylem planından 
edinilen geri beslemeler doğrultusunda UDHB 
tarafından 2015-2017 dönemini kapsayan eylem 
planı taslak olarak hazırlandı. Henüz Resmi 
Gazete’de yayımlanmayan söz konusu eylem 
planı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan 
toplantılar ve kamu kurumları, kritik altyapı 
işletmecileri, bilişim sektörü, üniversiteler ve 
sivil toplum kurumlarını temsilen 73 kurum 
ve kuruluştan toplam 126 uzmanın katılımı ile 
gerçekleştirilen Ortak Akıl Platformu sonucunda 
nihai hale getirildi.
2015-2017 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 
Eylem Planı’nda olası siber güvenlik riskleri 
göz önünde bulunduruldu ve stratejik amaçlara 
ulaşmak için gerçekleştirilecek eylemler beş 
stratejik eylem başlığı altında toplandı. Söz konusu 
stratejik eylem başlıkları eylemlere ayrılmış, 
planlanan bitirilme tarihleri, sorumlu ve ilgili 
kuruluşlar belirlenmiştir. 2015-2017 döneminde 
gerçekleştirilmesi planlanan toplam 39 adet 
stratejik eylem maddesi aşağıdaki başlıklar altında 
gruplandı;
-Siber Savunmanın Güçlendirilmesi 
-Siber Suçlarla Mücadele 
-Farkındalık ve İnsan Kaynağı Geliştirme 
-Siber Güvenlik Ekosistemi’nin Geliştirilmesi 
-Siber Güvenliğin Milli Güvenliğe Entegrasyonu.” 

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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