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ESET’ten, sosyal medya ve 
siber suçu önleme rakamları

Facebook üzerinden günde 28 
bin, Twitter’de ise günde 10 
bin kötü amaçlı ya da şüpheli 
bağlantı tespit ediliyor.

Sosyal medyanın 
çığ gibi artan 
kullanımıyla 
beraber siber 

suçlular iş alanlarını 
bu yöne genişlettiler 
ve zararlı yazılımlarını 
Facebook veya Twitter 
yoluyla bilgisayarlara 
bulaştırmaya 
odaklandılar. Bu 
gelişmeyi öngören 
ESET, kullanıcıların 
sosyal medyada da 
zararlı yazılımlardan 
korunmasını sağlayan 
ESET Sosyal Medya 
Tarayıcısı’nı (ESET 

Social Media Scanner) geliştirmiş ve iki yıl 
önce ücretsiz olarak kullanıma sunmuştu. 
Şu an global düzeyde 150 bin kişi tarafından 
kullanılan ESET Sosyal Medya Tarayıcı, 
Facebook ve Twitter’de yer alan kötü amaçlı 
yazılımlarla ilgili bir veri tabanı oluşturarak, 
şüpheli bağlantıları tespit ediyor.
 

Ürkütücü sayılar
Sosyal medyadaki kötü amaçlı yazılımları 
analiz eden ESET güvenlik uzmanlarına göre 
Facebook’ta günde 28 bin kötü amaçlı ya da 
şüpheli bağlantı algılanıyor. Bu sayı Twitter 
üzerinde yaklaşık 10 bin civarında. Bir başka 
ifadeyle bütün kötü amaçlı yazılımların ve 
şüpheli bağlantıların yüzde 73’ü Facebook, 
geri kalan bölümü ise Twitter üzerinden     
algılanıyor.
 “Facebook kullanıcıları Twitter kullanıcılarına 
göre neredeyse 3 kat daha fazla kötü amaçlı 
yazılımlarla karşılaşıyorlar” tespitinde 
bulunan ESET Sosyal Medya Ürün Müdürü 
Mario Turner, “Facebook’un siber suçlular için 
daha fazla hedef olmasının sebebi, kullanıcı 
profilinin çok geniş olmasıdır. Öte yandan 
Facebook hesaplarında kullanıcılar; ev adresi, 
e-posta adresi ya da mevcut lokasyonları gibi 
hassas bilgileri sıklıkla paylaşmaktadırlar. 
Ayrıca pek çok hesap kredi kartı bağlantılı 
da olabiliyor. Bu tür bilgiler siber suçlular 
açısından cezp edici” açıklamasını yaptı.

Siber suçluları caydırma önlemleri

ESET, “suçlular için siber dünya nasıl daha 
az çekici hale gelir” sorusuna yanıt aradı. 
ESET’in Kuzey Amerika ofisinde görev yapan 
Kıdemli Güvenlik Uzmanı Stephen Cobb, 
ülkelerin ve uluslararası toplumun bu konuda 
gündemine almasını gerektiğini düşündüğü 6 
yaklaşım ortaya koydu. “Suçun daha az çekici 
hale getirilmesi ile beraber siber suçlular için 
risklerin artması, menfaatlerinin azalması, 
sosyal küçümseme ve ahlaki yaptırımların 
derinleşmesine katkı olsun diye suç 
faaliyetlerini ortaya çıkarmak gerekir” diyen 
Cobb, şu önerileri getirdi:

1.Ulusal öncelikler yeniden ayarlanmalı: 
Ayrılan kaynaklar, bu suçları işleyen kişilerin 
tespitine, tutuklanmasına ve siber suçluları 
kovuşturmaya yönelik değerlendirilmeli.

2.Siber suç failleri daha hızlı yakalanmalı: 
Bu failleri caydırmak için kullanılan 
ölçekler arasında, bu suçları işleyenlerin 
cezalandırılması ve bu suçluların alacakları 
cezaların ağırlaştırılıp uygunlanması, suçlu 
bulundukları halde bu suçluların hızlandırılmış 
şekilde cezalarının sonuçlandırılması 
bulunmalı.
3.Siber etikler öğretilmeli: Siber dünyaya 
ilişkin etik yaklaşımın ilköğretim çağlarından 
müfredatlara dahil edilmesi, hem kısa dönemli 
etkide hem de uzun dönemde siber suçların 
önüne geçmeye önemli katkı koyacaktır.
4. Gelişmekte olan ülkelerdeki fırsatların 
arttırılması: Siber becerisi yüksek kişilerin 
fazlalılığı karşısında siber suçlar caydırılırken, 
bu alanda iş imkanlarının arttırılması gerekir. 
Bu şekilde siber becerisi yüksek kişiler farklı 
alanlara yönlendirilmeli.
5.Problem ölçümlenmeli: Siber suçların 
biçim, haçim, uygulama ve sonuçlarını görmek 
ve değerlendirebilmek adına objektif ve tutarlı 
ölçümleme yapılmalı, buna kaynak ayrılmalı.
6. Uluslararası baskı oluşturulmalı: Bir ülke 
eğer siber suçlara arkasını dönüp görmezden 
geliyorsa, uluslarası toplum tarafından 
yaptırım uygulanmalı.
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