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KEİ Üye Devletlerinde Siber Güvenlikte İşbirliğinin Güçlendirilmesi
1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (KEİPA) siber güvenliğin
modern dönemin öncelikli konularından biri olduğunu vurgulamaktadır. 21. yüzyılda
karşılaşılan sorunlar, insanlığın faaliyetleri açısında kapsamlı fırsatların önünü açan yeni
bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) geliştirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Karmaşık
ve çok katmanlı bilgi akışları insanlığın potansiyelini geliştirme ve güçlendirmeye katkıda
bulunmakta ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın faydalanabileceği bir
biçimde üst düzey kalkınmayı sağlama amacını gütmektedir.
2. KEİPA, bugünün dünyasında siber alemin, bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan global
bilgi sisteminin bir parçası olan herkes açısından bir dikkat gerektiren bir alan olduğunu
dikkate almaktadır. Birbiriyle bağlantılı dijital bilgi ve iletişim altyapısı modern yaşamın
neredeyse tüm alanlarının temelini oluşturmakta ve ekonomiye, kamusal altyapıya,
kamusal ve ulusal güvenliğe önemli destek vermektedir. Ülkeler arasındaki bağlantılılık
düzeyi, teknolojideki gelişmenin dinamizmi ile birlikte değerlendirildiğinde doğal olarak
siber güvenlik açısından endişeler doğurmaktadır.
3. KEİPA, potansiyel sorunların çözümüne katkıda bulunma ve güvenli bir ortamda bilgi ve
iletişim teknolojilerinin faydalarını azamiye çıkarırken sağladığı fırsatları geliştirmeyi,
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın önemli bir unsuru olarak vurgulayan “KEİ Üye
Devletlerinde Bilgi Güvenliğini (Siber Güvenliği) Geliştirilmesinde Parlamentoların
Rolü” konusundaki 129/2012 sayılı Tavsiye Kararını göz önünde bulundurmaktadır. Söz
konusu belgeler aynı zamanda parlamentoların bilim, teknoloji ve inovasyon konularında
sağlanan finansmana öncelik vermesi ve bu yolla bu tehditlere yeterli düzeyde yanıt
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verebilmek ve bunları gereğince ele alabilmek için yapılan araştırmaların kapsamını
genişleterek bu çabalara hız vermesi gerektiğini de vurgulamaktadır.
4. KEİPA siber alemin sağlıklı bir biçimde işlemesinin gelişim ve ilerleme açısından
faydalıysa da, siber saldırılar güvenlik açıklarının yıkıcı etkiler doğurabilmesini ve ciddi
sonuçlara yol açabilmesini mümkün kıldığını da kabul etmektedir. Güvenli bir siber alem,
tüm toplum, devlet, özel sektör ve halkın koordineli ve sonuç odaklı çabalarını gerektiren
karmaşık bir stratejik sorundur.
5. Asamble gereken tedbirlerin her düzeyde vaktinde uygulamaya geçirilmesi yönünde
çağrıda bulunmaktadır. Siber güvenlik politikalarının siber alemdeki faaliyetlere ilişkin
stratejiler ve yeni standartları kapsaması, tehdit ve zaafları azaltma, siber güvenliği ve
bilgi güvenliğini artırma bağlamında alınabilecek tüm tedbirleri değerlendirmesi
gerekmektedir.
6. KEİPA, KEİ üye devletlerinin siber güvenlik alanındaki faaliyetlerini yoğunlaştırdığını ve
inovasyonu ve teknolojik gelişmeyi teşvik ederken bir yandan da emniyet ve ağ
güvenliğini de öne çıkaran bir ortamı muhafaza etme bağlamında siber güvenlik
sorunlarının üstesinden gelmek için kapsamlı tedbirler almakta olduğunu vurgulamaktadır.
Konuyla ilgili inisiyatiflerin korunmasına yönelik olarak, bir dizi araştırma ve geliştirme,
düzenleme ve yönetim faaliyetini de kapsayan bir yanıt mahiyetinde siber güvenlik
düzeyini artırmaya yönelik büyük ölçekli program ve girişimler başlatmaktadırlar.
7. KEİPA, KEİ Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubunun faaliyetlerini, ve özellikle de mevcut
Eylem Planı çerçevesinde teknolojik gelişme alanında önemli belgelerin değerlendirilmesi
alanındaki çalışmalarını takdirle karşılamaktadır. Asamble, Çalışma Grubunun siber
güvenliği geliştirmeye yönelik mekanizmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak
amacıyla faaliyetlerini daha da ileriye götüreceği yönündeki ümidini dile getirmektedir.
8. KEİPA günümüzün siber güvenlik sorunlarının uluslararası işbirliği ve koordineli edimler
yoluyla çözümlenebileceği görüşündedir. Çeşitli uluslararası örgütlerce siber tehditlere
karşı benimsenen politikaları değerlendirmeye yönelik tedbirler kabul etmektedir.
9. KEİPA, ulusal siber güvenlik programlarının vatandaşları ve ulusal altyapıyı siber
saldırılara karşı koruma bağlamındaki önemini dile getirmektedir. Bir yandan da siber
güvenlik konularında birlik sağlamak ve zaafları tespit ederek geniş bir yelpazeden siber
saldırılara yanıt verebilmek için kaynakları bir araya getirmek şarttır.
10. Bu sebeple; KEİPA, KEİ üyesi devletlerin parlamento ve hükümetlerine aşağıdaki
hususları önermektedir:
i. daha güvenilir, sürdürülebilir ve güvenli bir dijital altyapının kurulması
çalışmalarını desteklemek;
ii. siber suçları durdurmak ve önlemek amacı güden ulusal ve uluslararası yasal
çerçeveleri güçlendirmek üzere parlamentolar arası işbirliğini geliştirme yönünde
adımlar atmak;
iii. siber güvenlik alanında uygun uluslararası yasal enstrümanlar üzerinden bölgesel
işbirliğini ve ulusal ceza kanunlarının uyumlu hale getirilmesi çabalarını artırmak;
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iv. gereken şekilde ikili ve çok taraflı anlaşmalar imzalayıp uygulamak yoluyla siber
güvenliği geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik
mekanizmaların etkin kullanımını sağlamak;
v. suç ve terör niteliğindeki tehditleri bertaraf etmeyi sağlamak ve uluslararsı
ilişkilerde diğer ülkelerin egemenliğine saygı ve iç işlerine karışmama ilkeleri de
dâhil olmak üzere uluslararası hukuka uyumu temin etmek;
vi. saldırıları gözlemlemek, izlemek ve erken uyarı sağlamak amacına dönük gerçek
zamanlı bir sistemin yanı sıra siber olaylara yanıt vermek için gereken araçları
oluşturmak;
vii. siber alemdeki zararlı programların yüksek doğruluk düzeyinde, muhtemel yanlış
değerlendirmeleri mümkün olduğunca asgaride tutarak önleyici mahiyette
araştırılıp incelenmesi amacına yönelik siber güvenlik stratejilerini geliştirmek;
viii. siber güvenlik alanındaki uluslararası kural ve standartlar doğrultusunda ilgili yasal
tedbirleri uygulamaya koymak ve değiştirmek;
ix. kapsamlı bir ulusal siber güvenlik bilinci programı için elde bulunan yasal
mekanizmaları azami ölçüde kullanmak;
x. kilit önem taşıyan kaynaklar ve başlıca altyapı unsurlarındaki zayıf noktaları tespit
etmeye yönelik kapsamlı tedbirleri uygulamak, potansiyel riskleri sürekli olarak
değerlendirmek;
xi. bilim, teknoloji ve inovasyon alanında, siber güvenlikle ilgili ulusal öncelik ve
stratejik hedeflere uygun araştırmaları teşvik etmek, motive etmek ve geliştirmek
üzere finansman öncelikleri belirlemek;
xii. siber güvenlik alanında, kısa, orta ve uzun vadeli öncelikleri de dikkate alarak
hedefe yönelik ortak araştırmalar için gereken koşulları sağlamak;
xiii. bilgi kaynaklarını korumaya ve bilgiye yetkisiz erişimi önlemeye yönelik çok
katmanlı güvenlik sistemlerinin kurulmasını teşvik etmek;
xiv. kamu kurumları ve özel sektör arasında, siber güvenlik alanındaki küresel sorunları
çözmeye daha fazla özen gösteren bir biçimde işbirliğinin önünü açmak;
xv. siber saldırıları önleme ve bilgiye güvenli erişim ve güvenli bilgi alış verişi
sağlamaya yönelik güvenilir mekanizmalar geliştirme amacıyla uluslararası
merkezler ağının işlerliği için gereken koşulları sağlamaya yönelik inisiyatifleri
benimsemek;
xvi. kolluk kuvvetleri ve yargı personelini siber suçlar ve bunların olumsuz sonuçları
konusunda eğitmek için kurslar düzenlenmesini desteklemek;
xvii. siber güvenliği bilgi sistemlerinin planlaması, işletimi ve kullanımında elzem bir
unsur olarak sisteme dâhil etmek üzere ilgili bakanlıklar bünyesinde uzmanlaşan
ulusal kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak;
xviii. siber terörü ve bağlantılı diğer siber suçları önlemek ve bunlarla mücadeleyle ilgili
ulusal mevzuat konusunda bilgi alış verişini ve söz konusu mevzuatın izlenmesini
geliştirmek;
xix. siber tehditler ve siber olaylar konusunda operasyonel bilgi alış verişi sağlamak
amacıyla KEİ üye devletlerinde siber güvenlik alanında faaliyet gösteren yapılar
arasında çok dilli çevrimiçi platformların oluşturulmasını kolaylaştırmak;
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xx. KEİ üye devletlerinde sosyal ağların güvenli kullanımı ve kişisel bilgilerin
korunması konusuna adanan bir “siber güvenlik haftası” düzenleme yönündeki
öneriyi desteklemek;
xxi. siber güvenlik alanında kapasite oluşturma ve bilinçlendirme sağlamaya yönelik
ikili ve çok taraflı işbirliğini yoğunlaştırmak;
xxii. yeni siber tehditler ve siber güvenlik konusunda ortaklaşa konferans ve seminerler
düzenlemek.
11. Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyini, bu Tavsiye Kararını dikkate almaya davet
etmeketdir.
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