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Türkiye, virüs bulaşma yoğunluğunda birinci
Temel Bulgular bölümü ilk kez Türkçe olarak sunulan Microsoft, 2010 Güvenlik İstihbarat Raporu’nda, 
Türkiye, virüs bulaşma yoğunluğu ve zararlı koddan temizlenen bilgisayar sayısında azalma açısından 
derecelendirmeye giren ülkeler arasında ilk sırada.

Microsoft, Güvenlik İstihbarat Raporu’nun se-
kizinci sürümünü (Security Intelligence Report 
-SIRv8) yayınladı. SIRv8 raporu, ortaya koydu-
ğu çarpıcı bulgularla siber suçların bireyleri ve 
şirketleri tehdit etmeye devam ettiğini gösteri-
yor. 

Dünya genelinde 26 ülkeden 500 milyonu aş-
kın sayıda bilgisayardan derlenen verilerle ha-
zırlanan rapor, 2009 yılının ikinci yarısında or-
taya çıkan küresel çevrimiçi tehditlerin ayrın-
tılı analizini sunuyor. “Temel Bulgular” bölümü 
ilk kez Türkçe olarak yayınlanan raporda, bil-
gisayar güvenliği açısından yapılan bir değer-
lendirmeye göre geçen yılın ikinci yarısında 
Türkiye’de 1000 bilgisayardan 20’sine virüs bu-
laştı. Türkiye, binde 20 (yüzde 0,20) oranı ile de-
ğerlendirmeye katılan 26 ülke arasında ilk sıra-
da yer alıyor. SIRv8 raporuna göre, Türkiye za-
rarlı kodların bilgisayarlara bulaşma oranında 
başı çekmekle birlikte olumlu gelişmelere de 
sahne oluyor. Örneğin, geçen yılın ilk yarısında 
1 milyon 161 bin bilgisayar zararlı kodlardan te-

mizlenirken, ikinci yarıda bu oran 
yüzde 26,2 oranında gerileyerek 
temizlenen bilgisayar sayısı 857,4 
milyona düştü. Bu nedenle Türki-
ye zararlı koddan temizlenen bilgi-

sayar sayısında azalma açısından da ilk sırada 
bulunuyor. 

Microsoft Türkiye Sunucu ve Araçları Ürün Mü-
dürü Selma Karaca, “Saldırılara yol açan bot’lar 
ve casus yazılım kodları, siber suçun organi-
ze niteliğinin yanı sıra, artık lisanssız ve kopya 
ürünlere gizlenmiş olarak geliyor. Güncellen-
meyen ve desteklenmeyen yazılımlar bu açı-
dan kurumların sistem ve bilgi güvenliğine bü-
yük bir tehdit oluşturuyor” derken rapor, siber 
suçluların, geliştirdikleri yeni taktikler ve kötü 
niyetli yazılımlara ekledikleri özellikler ile he-
defledikleri kişi ve gruplara zarar vermeye de-
vam ettiğini gösteriyor. Rapora göre kurumsal 
bilgisayar ağları, özellikle bilgisayar sistemle-
rine yayılma eğilimi gösteren solucan kodların 
saldırısı altındayken, ev kullanıcıları ise, web 
ortamından kaynaklanan zararlı yazılım kod-
ları ile sanal topluluk ortamlarından kaynak-
lanan sosyal mühendislik girişimlerinin tehdi-
di altında. 

Suçlunun profili değişiyor, dikkatsiz-
lik ciddi hatalara yol açıyor

SIRv8, siber suçluların kötü amaçlı çevrimiçi 
yazılımları artık en yüksek zararı sağlayabil-
mek için bazı “kit”lerin içine koyduğunu göste-
riyor. Rapor, saldırganların giderek daha örgüt-
lü çalıştıklarını da belgeliyor. 

Örneğin, casus kod yazarları nadiren atakları 
kendi başlarına gerçekleştiriyorlar. Tam tersi-
ne ürettikleri virüsleri ve yazılım kodlarını, di-
ğer organize suç örgütleriyle online kara bor-
sada değiş tokuş ediyorlar, botnet saldırıları 
için aralarında gerekli erişim ortamlarının pa-
zarlığını yapıyorlar. Profesyonel siber suç ör-
gütleri gerek spam yaparak, gerekse casus ya-
zılım kodlarının dünya üzerinde dış tehditlere 
açık bilgisayarlara yayılması için İnternet üze-
rinde oluşturdukları kötü amaçlı ağlar üzerin-
den son derece organize çalışıyorlar. 

Siber suç örgütlerinin amaçlarına ulaşmak için 
sık kullandıkları yöntemlerden biri de güncel-
lenmeyen ve desteklenmeyen bilgisayarlara 
atak düzenlemek. Endüstrinin sistem ve yazı-

lım açıklarını azaltmaya yönelik her çabası bu 
tehditleri adım adım ortadan kaldırıyor.

Raporun sekizinci sürümü bireylerin ihmalin-
den kaynaklanan bazı hataların ciddi sonuçlara 
yol açtığını ortaya koyuyor. Bilgisayarların unu-
tulması, çalınması veya flash bellek gibi bilgi 
içeren bileşenlerin kaybolması, zararlı kodla-
rın yayılmasına neden oluyor.
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