
Siber g ü v e n i l i r  m i s i n i z ?
İnternetin yaşamımıza 
girmesiyle gündeme 
geldiği düşünülen 
“Siber Güvenlik” 
kavramı, internet 
öncesi dönemde 
de “Bilişim / Bilgi 
Güvenliği” olarak 
ele alınmış, konunun 
önemi ilgililerle 
paylaşılmaya 
başlamıştı.

“YAHOO için 7 Şubat 2000 herhalde büyük bir gündü. Bu internet arama motoruna günlük müşteri akını daha 
önceleri birkaç milyonu bulurken, o gün milyarlarca kişi siteye girmeye çalışmıştı. Popülerlikteki böylesi 
bir patlamanın şirketi yeni ekonominin en değerli varlığına dönüştürmesi gerekirdi. Ancak bir sorun vardı. 
Ziyaretçilerin hepsi siteye aynı anda ulaşmış ve hiçbiri hisse senedi fiyatlarını ya da cevizli kek tarifi sormamıştı. 
Bunun yerine hepsinin bilgisayar diliyle yolladığı mesajlarda ‘Evet, seni duydum!’ sözleri yazılıydı. Oysa Yahoo 
kimseye bir şey söylemiş değildi. Yine de Kaliforniya’nın Santa Clara kentindeki Yahoo merkezinde yüzlerce 
bilgisayar bu bağrışan hayaletlere cevap yetiştirme çabasına girişti. Bu arada bir film adını öğrenmek ya da uçak 
bileti ayıtrmak isteyen milyonlarca normal müşteri ise beklemede kaldı.”

Albert-László Barabási’nin “Bağlantılar” adlı kitabı [1] bu gerçek olayın anlatımı ile başlıyor. Benzer durumda kalan 
yalnızca Yahoo değildi; Amazon.com, eBay, CNN.com, Dell, Etrade ve Excite da aynı tuzağa düşmüştü. Onlar da 
Yahoo’yu işlemez hale getiren aynı sonuçsuz çaba içine girip milyarlarca hayalete hizmet etmek zorunda kalmışlardı.

Milyarlarca gerçek bilgisayar kullanıcısının Pasifik 
Standart Zamanı’na göre saat tam 10.20’de 
tarayıcılarına Yahoo.com yazmasını sağlamak 
olanaksızdır. Buna yetecek kadar bilgisayarın 
olmadığı bir dünyada önde gelen e-ticaret 
sitelerinin devre dışı kalması bir grup usta 
“hacker”ın işi olarak yorumlandı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmalar sonucunda olayın 
arkasında, başlangıçta öngörülenin aksine, siber-terörist bir örgüt 
değil, kendine MafiaBoy [2] adını takmış olan on beş yaşındaki 
bir genç çıktı. Yaklaşık elli bilgisayarı ele geçirip zombileştirerek 
yapmış olduğu bu Hizmet Dışı Bırakma Saldırısı’ndan dolayı 3 
Ağustos 2000’de Kanada Federal Savcısı Mafiaboy’u 54 kez değişik 
bilgisayarlara yetkisiz erişimden ve ayrıca 10 kez saldırılarında 
bilgilere zarar vermiş olmaktan suçladı.

En yüksek derecede ortaya çıkarılmış bilgisayar suçu 1970’de 
başlayıp üç yıl süren bir dönemde işlendi. Union Dime Saving 
Bankası New York Park Avenue şubesi baş kasiyeri 1.500.000 doların 
üzerinde yekûnla yüzlerce hesabı zimmetine geçirdi. 1983’te, 19 
yaşında bir Los Angeles, California Üniversitesi öğrencisi kendisine 
ait bir kişisel bilgisayarı kullanarak ABD Savunma Bakanlığı 
uluslararası iletişim sistemine girdi. 26 Mart 1999’da Melissa 
solucanı bir mağdurun bilgisayarında bir belgeye bulaştı, ardından 
belgeyi ve kopyalanmış virüsü otomatik olarak e posta yoluyla bu 
belgeyi açan diğer kişilere gönderdi. [2]
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Yaşamımızı kolaylaştıran internetin giderek 
yaygınlaşmasından önce bu ve benzeri olaylara 
karşı alınan önlemlerin başında kullanılmakta olan 
bilgisayar sistemlerinin güvenilir olmasına yönelik 
çalışmalar öncelikli olarak ele alındı. 
Gerek kişisel bilgisayar bazında, gerekse kurumsal 
sistemler bazında alınan önlemler antivirüsler, 
truva atı önleyiciler, açık kapıları kapatan sistem 
bazlı önlemler gibi teknik önlemler oldu. 

Ülkelerin siber suçlara karşı idari, hukuki ve teknik 
önlemleri günümüzde yoğun olarak uygulanmakta. 
Ülkemiz dahil, birçok ülkede “Siber Ordu”lar 
kurulmakta. Ülke güvenliği yalnızca fiziki sınırlarla 
kısıtlı kalmayıp sanal olarak da sağlanmaya 
çalışılmakta. Siber olaylara müdahale ekipleri 
işbaşında olup 7/24 ülke güvenliğini sağlamaya 
çalışmakta.

BAŞSAĞLIĞI

Ankara’da 10 Ekim 2015 cumartesi günü barış için bir araya gelmiş 
insanlara karşı yapılan hain saldırıda, aralarında bilişimci dostlarımızın da 
olduğu çok sayıda yurttaşlarımız yaşamını yitirdi. Başta İDİL GÜNEYİ ve ALİ 
KİTAPÇI olmak üzere, hepsini bir kez daha rahmetle anıyor, sevdiklerine ve 

ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyorum. 

Bütün bu teknik ve hukuki önlemlerin odağında 
ise insan bulunmaktadır. Ne kadar çok teknik 
önlem alınırsa alınsın, şifresini masasının 
üstünde, bilgisayarının ekranında ya da defterinde 
saklayan bir kullanıcının yol açacağı yıkımın önüne 
geçilemeyeceği de ortadadır.

Yalnızca teknik, hukuki ve idari önlemlerle 
kurumlara çeşitli adlarda sanal ya da fiziksel 
ortamlar için “Güvenlik” belgeleri verilmekte 
ve bu kurumların ya da sistemlerin güvenilir 
olduğu onaylanmaktadır. Eğer bu kurumlardaki 
kullanıcılar gereken bilgi, beceri ve bilince sahip 
değilse tüm bu önlemlerin bir işe yaramayacağı 
da yapılan değerlendirmelerde görülmektedir. 
Bunun önüne geçmenin yolu “SİBER GÜVENİLİR 
KULLANICI” olmaktadır. Kurum ya da 
kuruluşlarda, evde, işte, okulda her nerede olursa 

olsun kullanıcınız güvenilir değilse, sistem bazında alınacak güvenlik önlemlerinin tam olmasından 
söz edilemez.

Siber Güvenilir Kullanıcı, kullandığı bilişim sistemini gerek sanal, gerekse fiziksel olarak güvenli 
biçimde kullanan kullanıcıdır. Bunun için örneğin, şifrelerini paylaşmaz, bilgisayarının başından 
ayrıldığında kilitli olmasını gözetir, elektronik postalarını okurken sahte ve yanıltıcı mesajları ayırt 
edebilme bilgi ve birikimi vardır. Bu kriterler çoğaltılabilir.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) olarak bilgisayar okur-yazarlığı konusunda yapageldiklerimiz 
bilinmektedir. Bu konuda 2000’li yılların başında Avrupa Bilgisayar Okur-Yazarlık Belgesi’ni (ECDL 
– Europanian Computer Driving Licence) ülkemizde uygulamaya almıştık. Bugün gelinen noktada, 
ECDL’e yeni alan olarak eklenecek SİBER GÜVENİLİR KULLANICI sertifikasyonu ile birey bazında 
güvenilirliğin kanıtlandığı, uluslararası geçerli bir belge olarak da değerlendirilmesini sağlayacağız. 
Siber Güvenilir Kullanıcıların olmadığı bir kurum ya da kuruluşun siber güvenliğinden söz 
edilemez. TBD olarak bu konuda gereken inisyatifi alıp uygulamaya geçirmek üzere çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.

İş yaşamında, kurumlarda, bilişimin olduğu her alanda, her yerde yalnızca bilgisayar okur-yazarı 
değil, aynı zamanda SİBER GÜVENİLİR KULLANICI’ların tercih edileceği günler yakındır… 

[1] Bağlantılar, Albert-László Barabási, Optimist Yayınları, Haziran 2010
[2] Vikipedia
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