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Ulusal ve Sektörel Siber Güvenlik 

(18 Aralık 2021) 
 
 
Ülkemizde de “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna 
İlişkin Karar” 20 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu Kararı olarak 
yayınlanmıştır. Bu adımdan sonra siber güvenliğinin sağlanması konusunda idari, teknik 
ve hukuki yapıların oluşturulması süreçleri hız kazanmıştır. Bu Karar ile siber güvenliğe 
ilişkin program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını 
ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla “Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulmuştur.  
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının, ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan plan, program, usul, esas ve 
standartlara uyması esas alınmış, bu bağlamda ilgili tüm kurum ve kuruluşların Siber 
Güvenlik Kurulu kararları çerçevesinde işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmalara 
katılım ve katkı sağlaması, alınan kararları titizlikle uygulaması öngörülmüştür. 
 
Siber Güvenlik Kurulu tarafından “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem 
Planı” kabul edilmiş ve 20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak 
yayımlanmıştır. Eylem planında yer alan her eylem için eylemden sorumlu ve ilgili kuruluş 
belirlenmiştir. Söz konusu eylem planı kapsamında temel görevi koordinasyon ve işbirliği 
olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)  27 Mayıs 2013 tarihinde 
kurularak, faaliyetlerine başlamıştır. Yine söz konusu eylem planı çerçevesinde kamu 
kurum ve kuruluşları bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (Kurumsal SOME, 
Sektörel SOME) oluşturulması öngörülmüştür.  
 
USOM ve SOME’ler siber olayları bertaraf etmede, oluşması muhtemel zararları 
önlemede veya azaltmada, siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve 
işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Bu bağlamda kurum 
ya da kuruluşların bünyesinde etkin ve verimli bir Kurumsal SOME’nin kurulması, bu 
Kurumsal SOME’nin USOM ve varsa bağlı olduğu Sektörel SOME ile diğer Kurumsal 
SOME’lerle koordineli çalışması ve işbirliği halinde olması gerekmektedir.  
 
Kurumsal SOME kurmak yükümlülüğünde olan kurumların faydalanması için “Kurumsal 
SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi” dokümanı hazırlanmıştır. Rehberde öngörülen 
yapının, bilgi işlem birimi barındıran tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı 
işleten özel sektör kuruluşlarında oluşturulması beklenmektedir. Rehber, Kurumsal 
SOME’lerin kurum organizasyonu içerisindeki yerini, kapasite planlamasını, personelin 
niteliklerini (eğitim düzeyi ve tecrübe), alması gereken eğitimleri, bu personelin siber olay 
öncesi, esnası ve sonrasında yapması gereken çalışmaları, kurum içi/kurum dışı 
paydaşlarla iletişim esaslarını, Kurumsal SOME’lerin kurulması için gereken kuruluş 
süreleri ve esasları ile bu süreçte kullanılacak olan ekleri, şekilleri ve tabloları 
içermektedir. 
 
1. Siber Güvenlik Kurulu 
 
Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna 
İlişkin Bakanlar Kurulu kararı 20 Ekim 2012 tarihli ve 28447 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu karar Siber Güvenlik Kurulu oluşturulmuştur.  Karar 
ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na siber güvenlik alanında görev ve 
yetkiler verilmiş, siber güvenlik ile ilgili çalışma grupları ve geçici kurulların 
oluşturulabileceği karara bağlanmıştır. 
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Ayrıca, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na ilave edilen ek fıkralar ile Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na siber güvenlik ile ilgili yeni görevler ve Siber Güvenlik 
Kurulu düzenlenmiştir. 
  
Kurulun görevleri; siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, 
usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu 
sağlamak olarak belirlenmiştir. 
  
Siber Güvenlik Kurulu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın başkanlığında, 
 

 Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, 

 İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, 

 Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı, 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı, 

 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, 

 Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, 

 Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı, 

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, 

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, 

 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, 

 Telekomünikasyon İletişim Başkanı 
 
ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanınca belirlenecek bakanlık ve kamu 
kurumlarının üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır. 
  
2. USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) 
 
Ülkemizde siber güvenlik olaylarına müdahalede ulusal ve uluslararası koordinasyonun 
sağlanması amacıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) adı altında, 
Telekomünikasyon İletişm Başkanlığı altında bir merkezi yapı kurulmuştur. Siber 
güvenlik olaylarına yönelik alarm, uyarı, duyuru faaliyetleri de yürütecek olan USOM, 
kritik sektörlere yönelik siber saldırıların önlenmesinde ulusal ve uluslararası 
koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 
 
Kurumsal ve Sektörel SOME’lerin (Siber Olaylara Müdahale Ekipleri) kurulmasıyla 
birlikte 7/24 işleyen ve ulusal siber güvenlik koordinasyonunu sağlayan bir kurum olması 
beklenmektedir. Herhangi bir siber olay ile karşılaşılması halinde tüm kurumlar USOM‘a 
bilgi ve haber vermekle yükümlü tutulmaktadır. USOM, kurumlardan gelen bu bilgileri 
değerlendirerek, saldırılara karşı öncelikli olarak gerekli önlemleri almak ve irtibat halinde 
olduğu kuruluşları bilgilendirmekle yükümlüdür. Ayrıca, ulusal ve uluslararası 
paydaşlardan alınan istihbari bilgiler doğrultusunda önlemler almak ve diğer ülkelerdeki 
eşdeğer kurumlarla işbirlikleri kurmakla görevlendirilmiştir. 
 
3. Sektörel SOME 
 
Kritik sektörlerin siber güvenliğinin sağlanmasından sektörel SOMEler sorumludur. Siber 
Güvenlik Kurulu tarafından ülkemize ait kritik sektörler; enerji, elektronik haberleşme, 
finans, ulaşım, su yönetimi ve kritik kamu hizmetleri olarak belirlenmiştir. Sektörel 
SOMElerin, kritik sektörlere ait düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar varsa bu kuruluşların 
altında, eğer yoksa ilgili bakanlık bünyesinde kurulması planlanmıştır. 
 
Sektörel SOMEler ile USOM arasında devamlı bir bilgi akışı öngörülmüştür. USOM 
tarafından iletilen uyarı, alarm ve duyuruları ilgili oldukları SOMElere ileterek gerekli 
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tedbirlerin hızlı bir şekilde alınması amaçlanmaktadır. Aynı şekilde, sektörel SOMElerde 
yaşanan olaylar da hızlı biçimde USOM’a iletilerek bilgilendirmeler yapılmaktadır. 
Sektörlerde farkındalık eğitimleri verilmesi ve siber güvenlik kabiliyeti yüksek bireyler 
yetiştirilmesi de sektörel SOME’lerin sorumluluğundadır. 
 
4. Kurumsal SOME 
 
Muhtemel siber tehdit ve olaylara karşı ilgili kurumun korunması ve ulusal koordinasyonu 
sağlamak amaçlı olarak bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda kurumsal SOME'lerin 
kurulması planlanmıştır. Bakanlıklar da kritiklik derecelerine göre kendi bünyelerinde 
kurumsal SOME kurabileceklerdir. Ayrıca diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları da kendi 
SOME’lerini kurabileceklerdir. 
 
Kurumsal SOME'ler kurumların bilişim sistemlerine destekte bulunup, güvenlik adına 
alınması gereken önlemler için öneriler sunmak, USOM ve Sektörel SOME’den gelen 
bilgiler doğrultusunda gerekli tedbirleri almakla görevlidir. 
  
5. Bankacılık Sektörü - Siber Olaylarla Mücadele, Bilgi Sistemleri ve Elektronik 
Bankacılık Güvenliği 
 
Bankacılık sektörü SOME’si olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) belirlenmiştir.  BDDK, USOM ve kurumsal SOME’lerle koordineli bir şekilde 
çalışmaktadır. BDDK koordinasyonunda bilgi paylaşımı yapılmaktadır.  
 
Sektör içi siber güvenlik mevzuatının hazırlanması ve asgari güvenlik kriterlerinin 
belirlenmesi, güvenliğe ilişkin çerçeve sözleşme hükümlerinin belirlenmesi, risk 
analizlerinde kullanılacak metot, kapsam ve hazırlama periyotlarının ve raporlama 
formatlarının belirlenmesi ile olaylara müdahale prosedürleri ve tatbikatlarının test 
edilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Son olarak BDDK tarafından çıkarılan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik 
Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik düzenlemesi ile bankaların faaliyetlerinin 
ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin 
sunulmasında ve bunlara ilişkin risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve 
esaslar ile tesis edilmesi gereken bilgi sistemleri kontrolleri belirlenmiş ve uygulama 
yürürlüğe girmiştir. 

 

5.1. Siber olay yönetimi, sızma testi ve siber istihbarat paylaşımı 
 
Bankalar, siber olaylardan sonra bankacılık faaliyetlerini en az etkileyecek şekilde ve 
mümkün olan en kısa sürede BS hizmetlerini normal işleyişine döndürmek üzere 
gerçekleşen siber olayların ele alınmasına ve takibine yönelik siber olay yönetimi ve siber 
olaylara müdahale süreci oluşturmaktadır.  
 
Her banka yeterli teknik ve operasyonel becerilere sahip bir Kurumsal SOME kurarak, 
bu Kurumsal SOME'ye ilişkin güncel iletişim bilgileri BDDK’ya iletilmekte ve siber olaylar 
Kuruma ve ilgili yönetim birimlerine raporlanmaktadır.  
 
Kurumsal SOME siber olay öncesinde, bilgi işlem varlıkları üzerinde rutin sızma testi 
yapmakta veya yaptırmaktadır.  
 
Siber olayların önem dereceleri belirlenmekte, önemlilik sınıflandırmasına yönelik 
kriterler yazılı hale getirilerek gerçekleşen her bir siber olayın bu kriterlere göre belirlenen 
önem düzeyiyle orantılı olan bir zaman zarfında ele alınması ve çözüme kavuşturulması 
sağlanmaktadır.  
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Bankalar müdahale planları oluşturmakta müdahale planlarının işlerliği yılda en az bir 
kez test edilerek test sonuçları üst yönetime raporlanmaktadır. 
 
Yaşanan bir siber olayın büyüyerek bir krize dönüşmesi, verilerin sızması ya da ifşası ile 
sonuçlanması, Bilgi Sistemleri Süreklilik Planının ya da ikincil merkezin devreye alınması 
gibi hallerde derhal Sektörel SOME bilgilendirilmektedir.  
 
Hassas verilerin ya da kişisel verilerin sızmasına ya da ifşasına yol açan bir siber olayın 
yaşanması halinde müşteriler bilgilendirilmektedir. 
 
Bilgi sistemleri aracılığıyla sunulan hizmetlerin tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması veya 
yürütülmesinde görevi bulunmayan bağımsız ekiplere yılda en az bir defa sızma testi 
yaptırılmaktadır. 
 
Yeni siber tehditler, zararlı yazılımlar, siber olaylar ya da bankacılık sektöründe ortaya 
çıkan yeni dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılması ve dolandırıcılıkla 
mücadelede erken müdahaleyi sağlamak amacıyla 7/24 irtibat kurulabilecek bir irtibat 
görevlisi atanmaktadır. 
 

5.2. Bilgi Güvenliği Farkındalık Çalışmaları 
 
Her banka bilgi güvenliği farkındalık seviyesini artırmak için kapsamlı bir bilgi güvenliği 
farkındalığı eğitim programı oluşturmaktadır. Eğitim programı, bilgi güvenliği politikaları 
ve standartları ile birlikte, bilgi güvenliği ve verilerin korunması konusundaki bireysel 
sorumlulukların neler olabileceği ve bilgi varlıklarını korumak için alınması gereken 
önlemler hakkında bilgi içerir. Bu eğitimler yoluyla bankanın BT kaynaklarına ve 
sistemlerine erişimi olan herkesin bu kaynakların kullanımı ile ilgili mevzuat ve yönergeler 
hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. 
 
Güncel saldırı yöntemleri dikkate alınarak gerekli sosyal mühendislik senaryoları 
üzerinden çalışanlara yönelik periyodik testler gerçekleştirilir ve bu testlerden 
geçemeyen çalışanlara yönelik ilave hedefli eğitimler verilir. 
 

5.3. Uygulama kontrolleri ve değişiklik yönetimi 
 
Bankada geliştirilen ya da dışarıdan tedarik edilen uygulamalar, ilgili oldukları bankacılık 
faaliyetlerini ve iş süreçlerini banka içi politikalara ve mevzuat gereksinimlerine uygun 
olarak yürütmek ve bu uygulamalara girilen, bu uygulamalar tarafından değiştirilen, 
işlenen veya üretilen verilerin doğruluğunu, tamlığını, güvenilirliğini sağlamak üzere 
sistemsel veya manuel kontroller yapmaktadır. 
 
Banka, uygulama kontrollerinin mümkün mertebe sistemsel kontroller olmasına ve 
manuel yordamlarla yürütülmemesine dikkat etmektedir.  

 
Banka, meydana gelen değişiklikler sebebiyle gerçekleşebilecek hata ve sorunların 
sayısını ve etkisini en aza indiren, değişikliklerin etkili, hızlı ve kontrollü bir şekilde 
gerçekleştirilmesini ve değişiklikler sırasında yapılan işlemlerin değişiklik sonrasında da 
denetlenebilir olmasını sağlayacak etkin bir değişiklik yönetimi süreci tesis eder. Ağ 
altyapısı, donanım, işletim sistemleri, yazılım gibi bilgi sistemleri öğeleri ile sistem, servis, 
uygulama konfigürasyonu ve parametrelerinde yapılacak her türlü değişikliğin değişiklik 
yönetimi süreci çerçevesinde başlatılması, değişiklik talebinin geçerli bir iş ihtiyacına 
dayalı olması ve görevler ayrılığı prensibine uygun olarak yetkilendirilmesi, test edilmesi, 
gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve dokümantasyonu sağlanır.  
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5.4. Erişilebilirlik yönetimi ve yedekleme 
 
Banka, herhangi bir donanım veya yazılım bileşeninin beklendiği gibi çalışmadığı 
durumlarda, sistemin veya bankacılık faaliyetlerinin önemli bir bölümünün çalışamaz 
hale gelmesini önlemek adına kritik donanım ve sistemler için yedekli çalışma ya da 
hazırda bekleme düzenleri kurmakla yükümlüdür.  
 
Banka, ağ ve iletişim altyapısından kaynaklanabilecek kesintilere karşı uygun alternatif 
iletişim kanalları oluşturmakla yükümlüdür. 
 
Banka, hangi sistem, sunucu ve veri yedeklerinin, hangi sıklıkta ve hangi yöntemlerle 
alındığını ve bu yedeklerin hangi ortam ve konumlarda tutulduğunu, güncel durumu 
yansıtacak şekilde kayıt altına almakla yükümlüdür. 
 
 


