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Mobilde güvenlik alarmı

Fidye yazılımları, Truva atları, virüsler mobil 
cihazlarda cirit atıyor. 2014 yılında mobil güvenlik 

pazarı 11 milyar dolara ulaşacak

Mobil cihazların sayısının artmasıyla 

beraber, bu cihazlara yönelik hacker 

saldırıları da artmaya başladı. 

IDC’ye göre mobil cihazlar PC’lerin yerini 

alıyor ve önümüzde dört sene içinde ABD’de 

PC kullanarak internete girenlerin sayısı 15 

milyona inecek. Bunun yanında mobil internet 

kullanıcılarının sayısı ise 91 milyona ulaşacak.

Android telefonlar hedefte
SNS Research’ün en son raporuna göre mobil 
cihazlar senede toplam 86 exabyte’lık veri 
trafiği kullanıyor. Bu veri trafiğinin artmasında 
özellikle Android bazlı cihazlar büyük rol 
oynuyor. Android yazılım marketi Google Play’in, 
Apple Appstore’un aksine kontrolsüz olması 
hacker’ların burada cirit atmasına yol açıyor. 
Hacker’lar Google Play’e normal görünen bir 
uygulama yollayıp, uygulamanın içine zararlı 
yazılımları ekliyorlar. Virüsler ve Truva atları, 
Android kullanıcılarının canını yakıyor.

Durum böyle olunca mobil güvenlik pazarı da 
büyüme gösteriyor. SNS Research’ün verilerine 
göre mobil güvenlik pazarının 2014 yılı sonunda 
11 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kişisel veriler tehlikede
Zararlı uygulamalar kullanıcıların kredi kartı 
bilgilerinden, kişisel verilerine kadar bir çok 
hassas bilgiyi çalabiliyor. Ayrıca bu uygulamalar 
kullanıcıdan habersiz SMS mesajı yollayabiliyor, 
900’lü numaraları arayabiliyor. Telefonunuza 
giren bir virüs bilgisayarınıza giren virüsten çok 
daha fazla zarar veriyor.

Artan hacker saldırıları yüzünden mobil 
cihazlarda antivirüs kullanmak zorunlu hale 
gelmiş durumda. Ayrıca Apple, Samsung ve 
HTC gibi firmalar kullanıcılarına ekstra güvenlik 
sağlama amacıyla parmak izi okuma özellikli 
cihazlar sunuyorlar.

Akıllı telefonlar sadece kişisel kullanım için 
kullanılmıyor. Her geçen gün artan sayıda 
şirket çalışanlarına akıllı telefon veriyor. 
Bir çok kurumsal uygulama akıllı telefonlar 
üzerinde çalışıyor. Çalışanlar akıllı telefonlarını 
kullanarak şirket ağlarına giriyor ve hassas 
şirket verilerine ulaşıyor. Kurumsal kullanıcılar 
hacker’lar için en büyük hedeflerden birisi. 
Hacker’lar kurumsal kullanıcıların akıllı 
telefonlarına girip veri hırsızlığı yapıyorlar. 
Ayrıca kullanıcının verilerini çalıp, silip daha 
sonra fidye isteyen Ransomware adlı fidye 
yazılımları son dönemde çok artmış durumda. 
Önemli verilerini kaybeden kullanıcılar yüksek 
fidye bedellerini ödemeyi kabul ediyor. 

En zayıf halka
Günümüzde çoğu şirket çalışanlarının kendi 
cihazlarını kullanmasına izin veriyor hatta 
bunu teşvik ediyor. Kurumsal çalışanlar kendi 
akıllı telefonları ve tabletleri ile kurumsal 
uygulamaları kullanıyor. Durum böyle olunca 
bu cihazlardaki güvenlik riskleri daha da fazla 
oluyor. Sonuçta kullanıcı cihazında hem kişisel 
uygulamalarını çalıştırıyor hem de kurumsal 
uygulamaları. Google Play’den indirilen masum 
görünen bir uygulama bir anda cihazın tüm 
kontrolünün hacker’ların eline geçmesine yol 
açabiliyor. Sunucu altyapılarının güvenliği için 
binlerce dolar para harcayan şirketler uç nokta 
güvenliğine ise çok fazla önem vermiyorlar. 
Böylece kapıdan içeri giremeyen hacker, 
bacadan içeri dalıyor.

Önümüzdeki dönemde mobil güvenlik alanında 
daha fazla sorunlar yaşanması bekleniyor. 
Mobil cihazların artması hacker’ları bu alana 
yöneltti. PC, ağ ve sunucu güvenliğinde yıllardır 
oluşmuş bir bilinirlik var. Mobil güvenlik ise 
henüz çok bilinmeyen bir alan. Çoğu kullanıcı 
mobil cihazlarda virüs olabileceğini bile bilmiyor. 
Bu yüzden kullanıcıların bilinçlendirilmesi 
çok önemli. Ayrıca kurumsal uygulamaların 
ayrı bir cihazda kullanılması bir çok güvenlik 
açığını ortadan kaldırabilir.  Güvenlik açıklarıyla 
mücadelede üreticiler kadar kullanıcılara da 
büyük görev düşüyor.
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