T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı
Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı
Sayı

: E-35030449-719-1758

Konu : Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi
DAĞITIM YERLERİNE
Malumları olduğu üzere, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Başkanlığımızın "Kamu kurumlarında ve kritik altyapı
işleten kuruluşlarda bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulup işletilmesi, teknik standartlar ile usul ve
esasların belirlenmesi, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında çalışmalar yürütmek."
görevi bulunmaktadır.
Bununla birlikte, 06.07.2019 tarihli ve 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri
konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ndeki; "… kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı niteliğinde
hizmet veren işletmelerde uygulanmak üzere farklı güvenlik seviyeleri içeren "Bilgi ve İletişim Güvenliği
Rehberi" Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları tarafından gereken katkı sağlanarak hazırlanacak ve www.cbddo.gov.tr adresinde
hükmü
doğrultusunda
Başkanlığımız
koordinasyonunda,
Rehber
yayımlanacaktır."
hazırlık süreci tamamlanmış ve 27.07.2020 tarihinde https://cbddo.gov.tr/bgrehber adresinden
yayımlanarak erişime sunulmuştur.
Mezkûr Genelgede "Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren
işletmelerde yeni kurulacak bilgi sistemlerinde, Rehberde yer verilen usul ve esaslara uyulması
zorunludur. Mevcut bilgi teknolojisi altyapıları, güvenlik seviyesi öncelikleri dikkate alınarak
yayımlanmasını müteakip Rehberde yer alacak plan çerçevesinde kademeli olarak bu esaslara uyumlu
hale getirilecektir." hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda Rehberin yayım tarihi olan
27.07.2020'den itibaren başlamak üzere Rehber'de uygulama süreci ve kademeli bir uyum planına yer
verilmiştir.
Bu kapsamda;
1. Bilgi işlem birimi barındıran veya bilgi işlem hizmetlerini sözleşmeler çerçevesinde üçüncü
taraflardan alan tüm kamu kurum, kuruluş ve kritik altyapı işletmelerinde Rehber uyum planına
göre ilk 6 ay yapılması gereken hazırlık faaliyetlerinin 31.01.2021 tarihine kadar tamamlanarak
sonraki aşamaların bu tarihe göre hayata geçirilmesi,
2. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi ve
iletişim güvenliği konusunda hazırlanan talimat, yönerge ve yönetmeliklerin Rehberle uyumlu hale
getirilmesi,
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3. Kamu kurum ve kuruluşlarında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ile ilgili eksikliklerin
giderilerek Rehber uyum çalışmalarının BGYS ile entegre bir şekilde gerçekleştirilmesi,
4. Merkezi kurumlar tarafından bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlar
tarafından ise görev alanında bulunan kritik altyapı işletmelerine yazının dağıtımının koordine
edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Dr. Ali Taha KOÇ
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
Dağıtım:
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
(Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlara
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Belediyelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca)
(Yükseköğretim Kurumlarına, Bağlı ve İlgili
Kuruluşlara YÖK Başkanlığınca)
Düzenleyici ve Denetleyici Kurum ve Kuruluşlara
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