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Siber evrende güvenliğin 
sağlanması, milli çözümlerin 
geliştirilip kullanılmasıyla mümkün

Siber suçların küresel ekonomiye yıllık 400 
milyar ABD dolarının üzerinde bir maliyeti 
olduğuna dikkat çekilirken siber güvenliğin 
gerçek anlamda sağlanmasının ancak bu alanda 
milli çözümlerin geliştirilip kullanılması ile 
mümkün olduğu vurgulanıyor. Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Hamdi Atalay, siber güvenlikle ilgili güncel araştırmaları, 
sonuçları ve ülkeler arasındaki siber savaşların etkilerini 
derleyip yorumladı.

  

6 milyarı insan, 4 milyarı da makine/cihaz olmak üzere toplam 
10 milyar olması beklenen bağlanabilen nesne sayısının 2020 
yılında 50 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor (Ericsson). Bağlantılı 
(connected) hale gelecek 7’den 70’e tüm insanlar ile çeşitli iş ve 
ev aletleri, arabalar, algılayıcılar, ölçme ve izleme sistemleri vb. 
tüm bu nesneler bir yandan sürekli veri üretirken diğer yandan da 
bu verileri paylaşarak olağanüstü bir trafik oluşturmaktadırlar.

İnternet ile başlayan ve olağanüstü hızla genişleyen “Siber evren”de üretilen, 
saklanan ve iletilen bu verilerin büyüklüğü 2005 yılında 130 Exabyte (milyar 
Gigabyte), 2010 yılında 1.227 Ebyte iken; 2015 yılında 8.590, 2020 yılında ise 40.000 
Ebyte değerine ulaşması beklenmektedir.

Araştırmacılar tarafından yayınlanan verilere göre, siber evrende 1 dakika 
içinde yaklaşık 650 bin Gbyte internet trafiği oluşturan 200 milyon elektronik posta 
gönderilmekte, 100 bin tweet atılmakta, 20 milyon fotoğraf görüntülenmekte, 
YouTube’a 48 saatlik video yüklenip 1.3 milyon video izlenmekte, Google’da 2 
milyondan fazla arama yapılıp Facebook’a 277 bin giriş yapılmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde işten eğlenceye, eğitimden ticarete 
hayatımızın hemen hemen her alanını içine alan ve “Siber evren”; sağladığı pek çok 
imkân ve kabiliyetin yanında gerçek dünyadaki tüm tehdit ve tehlikelere açık olduğu 
gibi kendine özgü özellikleri dolayısıyla ortaya çıkan yeni tehdit ve tehlikeleri de 
içinde barındırmaktadır.
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Bu tehdit ve tehlikeler şunlardır:

•	 Sistemlere yetkisiz erişim,

•	 Bilgilerin değiştirilmesi, yok edilmesi ya da bozulması,

•	 Bilgilerin çalınması, ifşa edilmesi ya da satılması,

•	 Sistemlerin bozulması ya da hizmetin engellenmesi.

Siber tehditler; kişilerin, kurumların ve ülkelerin bilgi varlıkları ve teçhizatlarını hedef alan, onların 
mahremiyet, güvenlik ve iş görmesini bozan her türlü siber saldırılar ve yetkisiz müdahalelerdir. Siber saldırıları 
gerçekleştirenlere bağlı olarak bu saldırılara motivasyonları da değişmektedir. Motivasyonlarına bağlı olarak 
saldırıları ve saldırganları 3 ayrı grupta değerlendirmek mümkündür.

Birinci grup, amatörler tarafından yapılan bireysel saldırılar daha çok kendini ispat, aktivist hacker (hacktivist) 
grupları tarafından yapılan saldırılar daha çok propaganda (dini ya da siyasi) veya protesto amaçlı nispeten masum 
sayılabilecek niteliktedir.

İkinci grup, tüm dünyada suç olarak kabul edilebilecek ve organize profesyoneller tarafından yapılan 
saldırılarda vardır; bunların arkasında suç örgütleri, çeşitli kurumlar hatta ülkeler yer alabilmektedir. Amaç ve 
motivasyonları maddi kazanç elde etmek (örneğin banka hesaplarından para çalmak), ticari sırları elde etmek, 
teknolojik bilgileri çalmak vb. olabilmektedir.

Üçüncü grubu ise ülkelerin resmi, yarı resmi ya da gayri resmi yapılarının başka ülkelere yönelik saldırıları 
oluşturmaktadır. Bunun bir diğer adı da “Siber savaş”tır. Bu saldırılarda amaç, hedef alınan ülkenin kritik 
altyapılarını ve kritik projelerini çökertmek, bu yolla o ülkeye zarar vermektir.

Kritik altyapıların bilgi ve iletişim teknolojilerine bağımlılığı her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla bilgi ve 
iletişim teknolojilerine yönelik tehditler, hayatın her alanını ilgilendiren bir boyut ve öneme sahiptir. Bu nedenle 
“siber güvenlik” konusu artık hem bireyler hem kurumlar hem de ülkeler için çok önemli ve öncelikli hal almış 
durumdadır.

Kişilik haklarının ihlali, iş ve işlemlerin aksaması, kişisel ve kurumsal mağduriyetler gibi yansımaların yanında 
önemli ölçüde maddi kayıplara da neden olan bu tehdit ve tehlikelerin verdiği zararın kürsel bazda yüzlerce milyar 
dolar olduğu hesaplanmaktadır.

2013 yılında 2-3 trilyon ABD doları büyüklüğe ulaştığı hesaplanan küresel bilişim pazarının yüzde 15-20’lik 
kısmının siber suç maliyeti olduğu tahmin edilmektedir. Siber güvenliğe yapılan küresel harcamaların ise bunun 
yanında oldukça küçük, 60 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir (IDC).

McAfee tarafından yapılan bir çalışmaya (Economic Impact of Cyber Crime - Aug2014) göre, siber suçların 
küresel ekonomiye olan yıllık maliyeti (iyimser tahminlerle 375 milyar, kötümser tahminlerle 575 milyar dolar 
olmak üzere) 400 milyar ABD dolarının üzerindedir.

Dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca bilgisayar sistemi ve web sitesi çökertilmiş, yüz milyarlarca dolarlık iş 
kaybına neden olan çeşitli saldırılar gerçekleştirilmiştir. Yine bu maliyetin içinde değişik ülkelerdeki yüz milyonlarca 
(örneğin Türkiye’den 54 milyon, ABD’den 40 milyon, Çin’den 20 milyonun üzerinde, G.Kore’den 20 milyon, 
Almanya’dan 16 milyon) kişinin çalınan kimlik bilgilerinin yarattığı maliyet de yer almaktadır.

Önemli bir kısmı açıklanmamasına rağmen 2013 yılında ABD’de 3 binden fazla şirketin saldırıya uğradığı 
(hacked); bir Ingiliz şirketin tek saldırıda 1,3 milyar dolar, İran körfezinde iki bankanın birkaç saat içinde 45 milyon 
dolar, Brezilya’da bazı bankaların milyonlarca dolar parasal zarara uğratıldığı kamuoyuna mal olmuş bilgilerdir.

2013 yılında gerçekleştirilen siber saldırıların yüzde 54’ünün ABD’yi hedef aldığı, Rusya ve Hindistan’ın onu 
takip ettiği tespit edilirken siber saldırıların yaklaşık yarısının Çin’den kaynaklandığı, ABD’nin yüzde 19 ile onu takip 
ettiği tespit edilmiş durumdadır.

Siber suçların gerçekleştiği ilk 20 ülke içinde ABD 1., Çin 2. Almanya 3. İngiltere 4., Brezilya 5., İspanya 6., İtalya 
7., Fransa 8., Türkiye ise 9. sırada yer almaktadır.

Microsoft tarafından yayınlanan “Security Intelligence Report H2/2014”a göre kötücül yazılımlar tarafından 
etkilenen bilgisayarların dünya haritası aşağıdaki gibidir;
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Symantec tarafından yayınlanan “2014 Internet Security Threat Report”a göre;

•	 Hedefli saldırılar (targeted attacs) bir önceki yıla göre yüzde 91 artış göstermiştir,

•	 Bir yıl içinde 500 milyonun üzerinde kişinin kimlik bilgileri yayınlanmıştır,

•	 Mobil kullanıcıların yüzde 38’i son bir yıl içinde siber suç muhatabı olmuştur,

•	 Elektronik posta trafiğinin yüzde 62’si istenmeyen postalar (spam) oluşturmaktadır,

Siber suçlar, bedeli açıkça ilan edilen çok düşük ücretlerle internet üzerinden servis olarak (Crime-as-a-Service 
/ Attacks-as-a-Service) sunulmaktadır. Örneğin,

•	 Elektronik posta şifresinin kırılması, 150-400 Dolar

•	 Saldırı için ele geçirilmiş bilgisayar grubu (Botnet) sağlanması, 300 400 Dolar

•	 Bir hafta boyunca istenen hedefe DDOS saldırısı, 500 Dolar

Elektronik posta trafiğinin yüzde 62’sini oluşturan ve elektronik haberleşme şebekelerine önemli ölçüde yük 
getiren istenmeyen posta (spam) sayısı günlük 55 milyar seviyelerinde seyretmektedir.

Sayısı günde 55 milyar seviyelerindeki istenmeyen elektronik postalara kaynaklık eden ilk on ülke; yüzde 8 ile 
İspanya ve Arjantin, yüzde 7 ile Vietnam, yüzde 6 ile ABD, yüzde 5 ile Almanya ve İtalya, yüzde 4 ile İran, Brezilya, 
Kolombiya ve Meksika olarak sıralanmaktadır.

Bununla birlikte bulaştıkları bilgisayarlara zarar veren, onların kötü niyetli kişilerce ele geçmesini sağlayan ya da 
içindeki bilgilere yetkisiz erişim sağlayan kötücül yazılımlar (malware) çığ gibi büyümektedir.

RedSocks tarafından yayınlanan “Malware Trend Report Q1 2014”a göre;

•	 2014 yılının ilk çeyreğinde Ocak ayında 7 milyon, Şubat ayında 5.2 milyon, Mart ayında ise 8.2 milyon 
olmak üzere toplam 20 milyonun üzerinde yeni kötücül yazılım tespit edilmiştir.

•	 Kötücül yazılımlar içinde en yaygın ve tehlikeli olanların başında gelen tespit edilmiş Truva Atları 
(Trojans) toplam sayısı 2014 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 9,5 milyon adettir. Bunların içinde “Trojan.
Generic.10391474”, yaklaşık 140 bin adet ile en çok kullanılan olmuştur.

•	 Yılın ilk çeyreğinde tespit edilebilmiş olan yeni arka kapı (backdoor) ve köle bilgisayar grubu (botnet) 
toplam sayısı yaklaşık 550 bin adettir.

•	 İlk kez ortaya çıkan siber tehditlerin Ocak ayında yüzde 29’u, Şubat ayında yüzde 35’i, Mart ayında ise 
yüzde 26’sı yakalanamamıştır. Diğer bir deyişle yeni tehditlerin 3 de 1’i tespit edilememiştir.

Fortinet tarafından yayınlanan “Threat Landscape Report 2014”a göre;

2014 yılının ilk yarısında kötücül yazılımların neden olduğu olayların gerçekleştiği ilk on ülke içinde ABD yüzde 
55 ile 1., Avustralya yüzde 33 ile 2., İngiltere yüzde 4 ile 3., İsrail yüzde 2 ile 4., Japonya yüzde 1.9 ile 5., Fransa 
yüzde 0,7 ile 6., Porto Riko yüzde 0.4 ile 7. ve Türkiye yüzde 0.4 ile 8. sırada yer almaktadır.

Bazıları doğrudan bir ülkeyi, bazıları kurumları hedef alan; bazıları ortaya çıkan ancak bir kısmı kamuoyuna 
yansımayan tüm bu saldırılar, bazı ülkeler arasında siber savaşın sürdüğünün delilidir.

“Siber savaş”, bir ülkenin başka bir ülkenin bilişim ve iletişim sistemlerine zarar vermek veya onları kullanım 
dışı bırakmak amacıyla internet veya iletişim ağları ve bilgisayarları kullanarak müdahale etmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Geleneksel kara, deniz, hava savaşlarında olduğu gibi siber savaşta da uygun yetkinlik ve 
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teçhizata sahip ordular kullanılmaktadır. “Siber ordu”, ülkeyi ya da kurumu siber dünyadan gelebilecek tehdit ve 
saldırılara karşı koruyacak ve gerektiğinde karşı siber saldırılar gerçekleştirebilecek yetenekteki bilgi güvenliği 
uzmanlarından oluşturulmaktadır.

İlk siber ordu yıllar önce ABD tarafından gizli olarak kurulmuştur. ABD savunma bakanlığı Pentagon siber uzayın 
kara, hava, deniz gibi yeni bir savaş alanı olduğunu doktrin olarak kabul etmektedir. Siber saldırılar sonucu ticari 
anlamda 400 milyar USD zarara uğradığını iddia eden ve siber saldırıları terörizmden daha ciddi bir tehdit olarak 
niteleyen ABD, siber güvenlik alanında en dikkat çekici yatırımları yapan ülkelerin başında gelmektedir. Geçen yıla 
göre 2014 bütçesinde, sağlıktan sosyal güvenliğe, uzay araştırmalarından Ar-Ge’ye birçok alanda kısıntıya giderken 
siber güvenlik harcamalarında 800 milyon USD (yüzde 21) artış ile 4.7 milyar USD planlanmaktadır.

ABD Ulusal Güvenlik teşkilatı Homeland Security tarafından Siber Savaş (Cyber War), Nükleer savaştan sonra 
en yüksek etkiye sahip savaş türü olarak nitelendirilmektedir. ABD bu niteleme doğrultusunda askeri ve sivil 
savunma kurumlarını yeniden yapılandırmakta ve yeni stratejik planlar oluşturmaktadır. Benzer şekilde NATO 
içinde de Siber Savunma Yönetim Otoritesi (NATO Cyber Defence Management Authority) altında bir yapılanma 
oluşturulmuştur. Dünyada mevcut siber güvenlik kurumları; İngiltere’de CESG, Almanya’da BSI, Fransa’da ANSSI, 
Çin’de PLA olarak sayılabilir.

Halen dünyada en güçlü “Siber ordulara” sahip ülkeler olarak ABD, Çin, Rusya, K.Kore, İran ve İsrail öne 
çıkmaktadır. Bu ülkeler arasında bir siber savaşın olduğu da herkes tarafından kabul edilmektedir. Özellikle ABD ile 
Çin arasında süren, siber casusluğu da içinde barındıran bir siber savaşın uzunca bir zamandır sürmekte olduğu bu 
konu ile ilgili herkesin malumudur.

Sonuç

Kişilerden kurumlara, kurumlardan tüm ülkeye varan boyutu ile “siber güvenlik”, ulusal güvenliğin en önemli 
unsurlarından biri haline gelmiştir. Dolayısıyla bu konuda oluşacak herhangi bir zafiyet doğrudan ülke güvenliğine 
tehdit anlamına gelmektedir.

Siber güvenlik, bir risk yönetim sürecidir. İnsandan başlayıp cihaz/altyapı ile devam eden, süreçler ve 
uygulamalar ile vücut bulan bu olguda strateji ve politikalar büyük önem taşımaktadır. Bu sürecin en zayıf halkası 
insandır. Bu süreçte kullanıcı, uygulayıcı ve karar verici konumundaki her insanın konunun öneminin farkında 
olmasına, bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılmasına ihtiyaç vardır.

Doğru politika ve stratejilerin belirlenip, uygun süreç ve teknolojilerin seçilmesi ile uygulamaya geçilmesi; süreç 
ve sonuçların sürekli izlenip periyodik olarak gözden geçirilmesi başarının anahtarıdır.

Kurumsal güvenlik için kullanılan siber güvenlik teknolojilerine her boyutu ile hâkim olmak gerekmektedir. 
Yeterince hâkim olunamayan siber güvenlik teknolojilerinin kullanılması (backdoor vb. riskleri nedeniyle) bizatihi 
siber güvenlik risk ve tehdidi oluşturabilir.

Ulusal güvenliğin önemli unsurlarından biri haline gelen siber güvenliğin gerçek anlamdağlanması, ancak bu 
alanda milli çözümlerin geliştirilip kullanılması ile mümkündür.
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