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Özet— Kiisel ve kurumsal düzeyde stratejik bilgileri içeren
ülke bilgi sistemleri, güvenlik tehditlerine kar korunmaldr.
Ülke bilgi sistemlerimizde bilgilerin üretilmesi, ilenmesi,
iletilmesi, depolanmas ve paylalmasna bal olarak
oluabilecek güvenlik ihlallerini en aza indirgemek için kiisel ve
kurumsal seviyede alnmas gereken güvenlik önlemleri her
geçen gün artmaktadr. Bu çalmada, ülke bilgi güvenliinin
yüksek seviyede salanmas için kurumsal ve kiisel bilgi
güvenliinin önemi, en zayf halka olan insan faktörünün
iyiletirilmesi için eitimin önemi ve güvenlik süreçlerinin
iyiletirilmesini salayan güvenlik testleri incelenmitir. Son
olarak ülke bilgi güvenlii hakknda genel deerlendirmeler
yaplarak öneriler yaplmtr.
Anahtar— Bilgi güvenlii, kiisel bilgi güvenlii, kurumsal
bilgi güvenlii, güvenlik testleri, ülke bilgi güvenlii
Summary— National Information Systems that consist of
strategic information at personal and enterprise level must be
protected against threats. Personal and enterprise level security
precautions are increasing day by day in order to decrease
probable security threats that occur as a result of information
being produced, processed, transferred, stored and shared on
national information systems. In this paper, importance of
personal and enterprise information security in order to provide
national information security, importance of information
security education and awareness in order to improve human
factor which is the weakest link of security life cycle and security
tests supplying improvements of security processes have been
examined. Finally some evaluations about national information
security have been performed.
Keywords— Information security, enterprise information
security, personal security, security testing, national information
security
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ilgi sistemlerinin kurumsal veya kiisel düzeyde
kullanmnn yaygnlamas sonucunda hayatmz
kolaylarken güvenlii yüksek seviyede salanan bilgi
sistemlerine duyulan ihtiyaçlar da ayn oranda artmaktadr [1].
A destekli bilgi sistemleri üzerinden haberleen, saylar
hzla artan ve geni kitlelerce ülke çapnda kullanlan
uygulamalar
üzerinde
tutulan
bilgilerin
deeri
düünüldüünde bilgi güvenliinin salanmasnn önemi daha
iyi anlalacaktr.
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Ayrca gelitirilen yeni uygulamalarn da beraberinde yeni
güvenlik tehditlerini getirdii düünüldüünde bilgi
güvenliinin salanmasnn her geçen gün daha da zorlat
anlalacaktr.
Kamu veya özel kurululara ait a destekli bilgi
sistemlerinin birbirleriyle etkileimi her geçen gün artmakta
ve bu sistemler ülke bilgi sistemlerinin altyapsn
oluturmaktadr. Ülke bilgi sistemleri ülke güvenlii açsndan
önemli olan stratejik ülke bilgilerinin, ilgili kurumlarn kendi
içinde veya baka kurumlar arasnda paylalmasn ve
kullanlmasn saladndan ülke bilgi sistemlerinin
güvenliinin yüksek seviyede salanmas ülke güvenlii
açsndan önemlidir.
Kiilerin ve kurumlarn sahip olduklar önemli bilgilerin yer
ald ülke bilgi sistemleri istihbarat veya terör amaçl
yaplabilecek siber saldrlara kar yüksek seviyede
korunmas gerekmektedir. Ülke bilgi güvenliini tehdit eden
unsurlar sadece elektronik ortamlarda yaplan saldrlarla
snrl deildir. nsan hatalar, yangn, sel, deprem, terör
saldrlar, sabotaj gibi istenmeyen olaylar veya doal
felaketler sonucunda da bilgiler ve bilgi sistemleri tamamen ya
da ksmen zarar görmektedir. Ayrca korunmaszln yannda
korunma seviyesinin iyi belirlenememesi ve etkin güvenlik
önlemlerinin alnamamas da beraberinde maliyet, performans
ve verimsizlik gibi önemli dier sorunlara yol açmaktadr.
Günümüzde elektronik ortamlarda meydana gelen güvenlik
ihlâllerinden hemen hemen her gün bahsedilmektedir. Bu
ihlallerden bir tanesi olan ve ülke bilgi güvenlii açsndan
önemli bir örnek olan “Estonyann ülke bilgi sistemlerine
kar yaplan datk temelli hizmet aksattrma saldrlar”
sonucunda 1,3 milyonluk nüfusa sahip Estonya'daki kamu,
banka ve medya internet siteleri, Rusya kaynakl yüz binlerce
bilgisayardan yaplan geni kapsaml, egüdümlü ve uzun
süreli saldrlar sonucu çökertilmi ve Estonyada hayat durma
noktasna gelmitir [2]. Bu saldr devletler arasnda yaanan
ilk siber souk sava olarak tarihe geçmitir.
nternet güvenlik irketi McAfee firmasnn 2007 yl
sonunda hazrlad raporda gelecek on ylda dünyada
güvenlie ilikin en büyük tehditlerden birinin, ülkeler
arasnda bilgi sistemleri üzerinde yaanacak siber souk
savalarn olduu belirtilmitir. Raporda yaklak 120 ülkenin,
mali piyasalar, resmi bilgisayarlar sistemleri ve kamu
hizmetleri alannda interneti kullanmak için çözümler
gelitirdiini ve istihbarat örgütlerinin dier devletlerin ülke
bilgi sistemlerini sürekli snayarak zayf noktalarn bulmak
için yeni teknikler gelitirildii vurgulanmtr [3].
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Bu ve benzeri siber tehditlerden ülke düzeyinde etkilenmeyi
en aza indirmek için kurumsal ve kiisel düzeyde alnmas
gereken önemli güvenlik tedbirleri vardr. Ülke bilgi
güvenliinin aamalarn oluturan kurumsal ve kiisel bilgi
güvenliinin yüksek düzeyde salanmas, ülke bilgi güvenlii
politikalarnn oluturulmas, yaplmas gerekenler arasnda ilk
srada gelmektedir. Kullanclarn kiisel bilgi güvenlii
konusunda bilinçli olmalar gerekirken, kurumlarn kurumsal
bilgi güvenlii konusunda önlemler almalar ise yaplmas
gereken önemli görevler arasndadr [4].
Bu çalmada takip eden bölümlerde stratejik ülke
bilgilerinin yer ald ülke bilgi sistemleri açklanm, ülke
bilgi sistemlerinin güvenliinin salanmasnda önemli
aamalar olan kiisel ve kurumsal bilgi güvenlii konular ayr
balklar altnda ele alnm ve takip eden bölümlerde
güvenlik testleri ve eitimin önemi üzerinde durulmutur. Son
olarak ülke bilgi güvenlii konusunda deerlendirmeler
yaplm ve öneriler sunulmutur.
II. ÜLKE BLG SSTEMLER
Bilgi genellikle, bireyler veya kurumlar tarafndan bir
sorunun çözümü, herhangi bir çalmann balatlmas ya da
bitirilmesi gibi faaliyetler sonucunda ortaya çkarlan
anlamlandrlm verilerin bütününü ifade etmektedir. Bilgi
kelimesinin menei, Latincedeki herhangi bir eye ekil
vermek anlamna gelen “informare” kelimesinden gelmektedir
[5]. Sözlük anlamyla bilgi; “Örenme, aratrma ve gözlem
yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayn
tümü” olarak tanmlanmaktadr [6]. Bilgi sistemleri
donanmlar, yazlmlar, iletiim teknolojileri ve insan gibi alt
bileenlerden meydana gelmektedir. Bilgiler, bilgi sistemleri
araclyla üretilmeye, ilenmeye, tanmaya ve depolanmaya
baladkça güvenlik tehditleri ve alnmas gereken önlemler
ise artarak farkllk göstermeye balamtr.
Ülke bilgi sistemleri bireylerden kurumlara kadar deiik
seviyelerde a destekli ortamlarda bilginin yönetilmesi, i
verimliliin ve bilgi aklarnn hzlandrlmas, bireyler ve
kurumlarla daha hzl iletiimin kurulabilmesini salayan
ulusal ve uluslararas kullanm olan sistemlerdir [7]. Ülke
Bilgi Sistemleri sayesinde a destekli ortamlarda bilginin
üretilmesi, ilenmesi, tanmas ve saklanmas salanarak
bilgiye mekândan bamsz olarak istenilen ortamlardan
eriilmesi ve paylalmas salanmtr. Nüfus Vatandalk
daresi MERNS, Maliye nternet Vergi Dairesi, Sosyal
Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemi, Meteoroloji Bilgi Servisleri,
Corafi Bilgi Sistemleri ve Banka Bilgi Sistemleri ülke bilgi
sistemlerimize ilk bakta örnek olarak gösterilebilir.
Ülke bilgi sistemlerimizin birlikte çalabilecei Ulusal
Bilgi Sistemi ile ilgili çalmalara ülkemizde devam
edilmektedir. Ulusal Bilgi Sistemi ülke yönetimine yönelik
stratejik bilgilerin ilgili kurumlar arasnda ilikilendirilmesi,
paylalmas ve yönetilmesini amaçlayan ülke bilgi sistemleri
topluluudur [8]. Ulusal Bilgi Sisteminin kurulmasyla birlikte
kurumsal bilgi sistemleri sistemlerin sistemi yaklamyla a
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destekli bir ortamda birlikte çalabilirlik kabiliyeti
kazanacaktr.
Sistemlerin sistemi, birbirinden farkl sistemlerin tek
balarna gerçekletiremeyecekleri ilevleri yapabilmek için
a destekli ortamlar kullanarak birbirleriyle uyumlu ve etkin
ekilde çalabilmesiyle oluan sistemler kümesi olarak
tanmlanmaktadr [9]. Sistemlerin sistemine verilebilecek en
güzel örnek Internet’dir. nternet yllar içinde gelimi,
yaygnlam ve günümüzde dünyaya yaylm bir bilgi
sistemleri topluluu haline gelmitir.
Ulusal bilgi sisteminin bu yaklam çerçevesinde
oluturulmas sonucunda kazanlacak bir çok olumlu
kabiliyetin yannda güvenlik, performans ve yönetim gibi
temel sorunlarnda dikkate alnmas ve çözümlenmesi
gerekmektedir. Tüm bu sorunlarn çözümünde ise bilgi
güvencesi (information assurance) kavram ön plana
çkmaktadr.
Bilgi güvencesi bilginin güvenlii, performans ve yönetimi
gibi temel konularn birlikte çözümlenmesini salayan
çözümler kümesi olarak tanmlanmaktadr [10]. Bilgi
güvencesi sayesinde ülke bilgi sistemlerinin a ve bilgi
altyaplarnn bütünlemesi salanacaktr. Bilgi güvencesi
kurumsal bilgi sistemlerinin birlikte çalt ülke bilgi
sistemlerinin
tamamnda
salanmaldr.
Ülke
bilgi
güvenliinin yüksek seviyede salanabilmesi için kurumsal
bilgi güvenliinin ülke genelinde yeterli koruma seviyesinde
salanmas önemlidir. Bundan dolay takip eden bölümde
kurumsal bilgi güvenliinin yüksek seviyede salanmasna
yönelik açklamalar yaplmtr.
III. KURUMSAL BLG GÜVENL
Kurumsal bilgi, kurum içinde üretilen veya kuruma
dardan gelen, o kurumla ilgili kaytl ya da kaytsz her türlü
bilgiyi ifade etmektedir. Kurumsal bilgi, bireysel bilgilerin
toplamnn yan sra, dier kurumlar tarafndan kolayca taklit
edilemeyecek ekilde insan, teknoloji ve yönetim ilkeleri
arasnda üretilen bilgi kaynaklarn ifade etmektedir [11].
Bilgiye sürekli olarak eriilebilirliin saland bir
ortamda, bilginin göndericisinden alcsna kadar gizlilik
içerisinde, bozulmadan, deiiklie uramadan ve bakalar
tarafndan ele geçirilmeden bütünlüünün salanmas ve
güvenli bir ekilde iletilmesi süreci bilgi güvenlii olarak
tanmlanmaktadr [12]. Kurumsal bilgi güvenlii ise,
kurumlarn bilgi varlklarnn tespit edilerek zafiyetlerinin
belirlenmesi ve istenmeyen tehdit ve tehlikelerden korunmas
amacyla gerekli güvenlik analizlerinin yaplarak önlemlerinin
alnmas ve güvenlik süreçlerinin standartlara göre
yönetilmesidir [13].
Kurumsal bilgi güvenlii, ülke bilgi güvenliinin
salanmasnda önemli bir aamadr. Kurumsal bilgi güvenlii
salanmadkça, ülke bilgi güvenlii salanamayacaktr.
Kurumsal Bilgi güvenliinin salanmas, planlanmas,
tasarlanmas, gerçekletirilmesi, iletilmesi, izlenmesi,
denetlenmesi, sürdürülmesi ve gelitirilmesi için, i riski
yaklamna dayal tüm yönetim sisteminin bir parças
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Kurumsal Bilgi Güvenlii Yönetim Sistemi (KBGYS) olarak
tanmlanmaktadr [14].
Kurumlar açsndan önemli bilgilerin ve bilgi sistemlerinin
korunabilmesi, risklerin en aza indirilmesi ve sürekliliinin
salanmas, KBGYS’nin kurumlarda hayata geçirilmesiyle
mümkün olmaktadr. KBGYS’nin kurulmasyla; olas risk ve
tehditlerin
tespit
edilmesi,
güvenlik
politikalarnn
oluturulmas, denetimlerin ve uygulamalarn kontrolü, uygun
yöntemlerin gelitirilmesi, örgütsel yaplar kurulmas ve
yazlm/donanm fonksiyonlarnn salanmas gibi bir dizi
denetimin birbirini tamamlayacak ekilde gerçekletirilmesi
anlamna gelmektedir.
Sadece teknik önlemlerle (güvenlik duvarlar, atak tespit
sistemleri, antivirüs yazlmlar, anticasus yazlmlar,
ifreleme, vb.) kurumsal bilgi güvenliinin salanmas
mümkün deildir. KBGYS; insanlar, süreçleri ve bilgi
sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafndan desteklenen
bir yönetim sistemidir. Kurumsal bilgi güvenlii insan, eitim,
teknoloji gibi birçok faktörün etki ettii yönetilmesi zorunlu
olan karmak süreçlerden olumaktadr.
Kurumsal Bilgi Güvenlii sadece teknoloji problemi olarak
deil ayn zamanda insan ve yönetim problemi olarak
deerlendirilmelidir [15]. Kurumlarda insan ve yönetim
hatalarndan kaynaklanan güvenlik ihlallerinin sebeplerine
bakldnda son kullanclardan üst yönetime kadar farkl
kademelerde çalan insanlarn ortak eksikliklerinin eitim ve
bilinçlendirme olduu görülür. Kurumun stratejik hedeflerini
belirleyen en üst seviyedeki yönetim kademelerinin kurumsal
bilgi güvenliinin salanmas için verecekleri destek çok
önemlidir. Bilgi güvenliinin salanmas için gerekli olan
idari ve mali kararlarn verilebilmesi amacyla yönetim
tarafndan bilgi güvenlii birimi kurulmaldr. Bu birim
tarafndan güvenlikle ilgili stratejik kararlar zamannda ve
doru bir ekilde alnmaldr. Yönetim tarafndan bilgi
güvenlik biriminin kurulmas ve etkin bir yapda çalmas
yönetimin kurumsal bilgi güvenliini sahiplendiinin ve
desteklediinin önemli bir göstergesidir.
Kurumsal bilgi güvenliinin üst seviyede salanmasna
yönelik
süreçlerinin
oluturulmas,
yönetilmesi
ve
yaplandrlmas amacyla yaplan standartlama çalmalar
dünyada ve ülkemizde hzla sürmektedir. Standartlama
konusuna öncülük eden ngiltere tarafndan gelitirilen BS–
7799 standard, ISO tarafndan kabul görerek önce ISO–
17799 sonrasnda ise ISO–27001:2005 adyla dünya genelinde
bilgi güvenlii standard olarak kabul edilmitir [16].
Kurumsal bilgi güvenliinin salanmas ülke bilgi
güvenliinin yüksek seviyede salanmas için önemli bir
aama olmasna ramen tek bana yeterli deildir. Ülke bilgi
güvenliinin yüksek seviyede salanmas için ülke bilgi
sistemlerini kullanan son kullanclarn güvenlii yani kiisel
bilgi güvenlii de salanmaldr. Bundan dolay takip eden
bölümde kiisel bilgi güvenliinin yüksek seviyede
salanmasna yönelik açklamalar yaplmtr.
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IV. NSAN FAKTÖRÜ (KSEL BLG GÜVENL)
Çalma kapsamnda incelenen, bilgi güvenliiyle ilgili
yaplan raporlar, anketler, kitaplar ve makalelerde bilgi
güvenliinin salanmasndaki en zayf halkann insan faktörü
olduu gösterilmitir [17-23].
nsan faktöründen kaynaklanan zafiyetlerin saldrganlar
tarafndan kullanlmas, teknolojik olarak tüm güvenlik
tedbirlerinin alnmasna ramen bilgi güvenlii ihlallerinin
yaanmasna neden olacaktr. Bu ihlaller ülke bilgi güvenlii
açsndan önemli sorunlara yol açacaktr.
Kiisel bilgi güvenliini tehdit eden, insan faktöründen
kaynaklanan hatalar ve alnmas gereken önlemlerden bazlar
aada balklar halinde özetlenmitir.
Güvenlik politikalar ihlali: Bilgi Sistemlerindeki bilgilere
eriim hakk olan her kullancnn yöneticiler tarafndan
onaylanan
Bilgi
Güvenlii
politikalarna
uymas
gerekmektedir. Güvenlik politikalar son kullanclar
tarafndan çou zaman bilerek veya bilmeyerek ihlal
edilmektedir. Güvenlik politikalarnn ihlal edilme
sebeplerinin
balcalar,
kullanc
alkanlklar,
uygulanamayacak yaptrmlar, bilinçsizlik olarak tespit
edilmitir. Politika ihlallerinin önüne geçebilmek için
kullanclarn genel bilgi güvenlii konusunda eitilmesi ve
güvenlik politikalarnn uygulanabilir ifadeler içermesi
gerekmektedir.
Bilgi aktarm: nsanlar genellikle tanmadklar kiilere
sohbet esnasnda birçok önemli bilgiyi farknda olmakszn
iletmektedir. Hiçbir kullanc ortam fark etmeksizin (e-posta,
telefon, faks, yüzyüze, vb.) kimliinden emin olmad
kimselere hiçbir konuda bilgi vermemelidir. Örnei hiçbir
teknoloji kullanlmadan bir kurum çalanlarndan alnacak
bilgilerle tüm kurumsal bilgi güvenlii kontrollerinin
alabilecei hiçbir zaman unutulmamaldr. Balangçta
önemsiz gibi görünen küçük bilgiler bir araya geldiinde,
içinde gizli bir bilgiyi barndran ciddi bir güvenlik açna
dönüebileceine dair örnekler her geçen gün artmaktadr.
Bilinmeyen kiilere bilgi aktarlmamas için kullanclarn
özellikle
sosyal
mühendislik konusunda eitilmesi
gerekmektedir.
ifrelerin kâtlara yazlmas: ifreleme politikalar,
krlmas güç olan ifrelerin kullanclar tarafndan
kullanlmasn ve düzenli aralklarla bu ifreleri
deitirilmesini zorunlu klmaktadr. ifrelerin güçlü olmas,
içerdii karakterlerin karmaklyla doru orantldr. Güçlü
ifrelerin kullanlmasyla birlikte kullanclarn bu ifreleri
hatrlama problemleri ortaya çkmaktadr. Kullanclar, bu
durumda ifrelerini hatrlayabilmek amacyla görebilecekleri
bir yere ifrelerinin yazl olduu kâd asmaktadr. Bu durum
ilgili kullanc ifresinin kötü niyetli baka bir kii tarafndan
okunarak kullanlmasyla güvenlik ihlalinin olumasna sebep
olacaktr. Bu durumlarn meydana gelmemesi için
kullanclara ifre seçimi ve hatrlanmasyla ilgili eitimler
verilmelidir.
Güvenilir olmayan yazlmlarn kullanm: Güvensiz
yazlmlar illegal olarak kopyalanm veya internetteki
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güvenilir olmayan sitelerden indirilmi, lisanssz yazlmlar
olup içerisinde bilgisayara zarar verebilecek virüs, truva at,
tu kaydedici ve her türlü kötü amaçl yazlmlar
barndrabilen programlardr. Güvenilir olmayan yazlmlar,
ziyaret edilen web sitelerinin kaytlarn tutarak bakalarna
gönderen, istenmeyen reklâm pencerelerinin gelmesini
salayan, bilgisayar içerisinde yer alan kiisel dosyalar
bakalarna gönderebilen, bilgisayarn performansn düüren
ve internet eriimini gereksiz yere megul eden istenmeyen
yazlmlardr. Güvenilir olmayan yazlmlarn kullanm
sonucunda, birçok güvenlik ihlali meydana gelmektedir. Bu
tür ihlallerin önüne geçebilmek için kullanclara güvenilir
olmayan yazlmlarn ne olduu ve bu yazlmlardan nasl
korunulaca konusunda eitimler verilmelidir.
Bilgisayarlarn fiziksel güvenliinin salanmamas:
Genellikle
kullanclar
koruma
önlemi
almakszn
bilgisayarlarnn bandan ayrldnda kötü niyetli insanlar bu
durumu deerlendirerek bilgisayar zararl amaçlar için
kullanmakta ve güvenlik ihlalleri meydana gelmektedir.
Fiziksel güvenlik zafiyetinden faydalanarak bilgisayar
kullanan kötü niyetli kii gizli bilgiler içeren dosyalar
darya e-posta araclyla gönderebilir, bilgisayar üzerindeki
bilgileri silebilir, deitirebilir ve o anki kullancnn yetkisi
ölçüsünde birçok ilemi kötücül amaçlar için yapabilir.
Bilgisayarlarn fiziksel güvenliinin salanmasyla ilgili
olarak;
kullanclar
bu
konuda
bilinçlendirilmeli
bilgisayarlarn bandan ayrlan kullanclarn en azndan
parola korumal ekran koruyucusu kullanmalar bilgisayarlara
fiziksel
olarak
yaplabilecek
saldrlarn
en
aza
indirgenebilmesi açsndan önem arz etmektedir.
Bilgisayarlarn yönetici hakkyla açlmas: Kullanclar
kurum içerisinde kendilerine tahsis edilmi olan kiisel
bilgisayarlarn, herhangi bir kstlama olmakszn kullanmak
amacyla genellikle yönetici haklarna sahip olan hesaplarla
kullanmaktadrlar.
Bu
durum,
bilgi
güvenliinin
salanmasnda önemli ilkelerden biri olan “en az yetki”
prensibinin (principle of least privilege) ihlali anlamna
gelmektedir. Yönetici haklarna sahip bir hesapla bir
kullancnn bilgisayarnda oturum açlmas, güvenlik ihlali
meydana geldiinde bilgisayar üzerinde yönetici ilemlerini
yapma yetkisine sahip olacandan güvenlik ihlalinin etkisi
çok daha büyük olacaktr. Bu tür ihlallerin etkisini azaltmak
için kullanclarn ihtiyaçlarn karlayacak kstl haklara
sahip olan hesaplar tanmlanmal ve bu hesaplarla
kullanclarn oturum açmalar zorunlu hale getirilmelidir. Bu
önleme ek olarak kullanclara yönetici haklarna sahip
hesaplarla oturum açmalarnn gereksizlii ve zararlar
anlatlarak, kstl haklara sahip olan hesaplar kullanmalar
yönünde özendirici ve bilgilendirici eitimler verilmelidir.
Bilinçsiz e-posta kullanm: Kurum çalanlar tarafndan
kullanlan iletiim araçlarnn banda e-posta gelmektedir.
Günümüzde kötücül yazlmlar çounlukla e-postalar
araclyla yayldndan, e-posta kullanmnn önemi
artmtr. Bilinçsiz e-posta kullanm sonucunda bilgi
güvenlii ihlalleri meydana gelmektedir. Kullanclarn
tanmad kiilerden gelen üpheli e-postalar açmamas, e-
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posta eklerini virüs taramasndan mutlaka geçirmesi, e-posta
araclyla kiisel gizli bilgilerini (internet bankacl hesap
bilgilerini, kimlik bilgileri, kullanc hesap bilgileri) kimseye
vermemesi gibi e-posta kullanmnda dikkat edilmesi gereken
hususlar konusunda kullanclar bilinçlendirilmeli ve
eitilmelidir. Bu eitimler sonucunda e-posta kullanmndan
kaynaklanacak zafiyetler en aza indirgenecektir.
Genel anlamda bilgi güvenliinin salanmasnda en zayf
halka olan insan faktöründen meydana gelen zafiyetlerin
giderilmesinde eitim önemli bir rol oynadndan ülke bilgi
güvenliinin salanmasnda eitimin önemi ayrntl olarak
takip eden bölümde incelenmitir.
V. ETM
Ülke bilgi güvenliinin salanmas açsndan önemli olan
eitimler ve bilinçlendirmeler farkl yöntemlerle ülke bilgi
sistemlerini her seviyede kullanan kiilere düzenli olarak
verilmelidir. Bu yöntemler bilinçlendirmeler, toplantlar, web
üzerinden eitimler, e-posta yoluyla kullanclara bildirimler,
yazlar ve duyurular, seminerler, bültenler ve güvenlik
posterleri eklinde olabilir.
nsana bal güvenlik riski hiçbir zaman tamamen yok
edilemese de iyi planlanm bilgi güvenlii eitimleri riskin
kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesine yardmc olacaktr.
Farkl bilgi seviyesindeki insan gruplarnn, bilgiyi ve bilgi
kaynaklarn
koruma
konusunda
üzerilerine
düen
sorumluluklar anlamas ve yerine getirmesi, bilgi
güvenliinin salanmas ve insan faktöründen kaynaklanan
zafiyetlerin en aza indirgenmesi açsndan kritik bir öneme
sahiptir.
Bilgi güvenlii eitimlerinin temel hedefi, bilgi
kaynaklarnn gizlilik, bütünlük ve eriilebilirliin salanmas
konusunda yapmas gereken görev ve sorumluluklar
konusunda insanlar eitmektir. Bilgi güvenlii eitimleriyle
insanlar sadece bilginin korunmas konusunda nasl katk
salayabileceklerini deil ayn zamanda bilginin neden
korunmas gerektiini de örenmelidir. Çalanlar hatal
davranlarnn ülke bilgi güvenlii üzerinde yaratabilecei
etkiyi eitimler araclyla açkça anlamaldr. Kullanc
bilinçlendirme çalmalar, güvenlik ihlallerinin maliyetini
azaltmaya ve kontrollerin kurumun tüm bilgi kaynaklar
üzerinde dengeli uygulanmasna yardmc olacaktr.
Güvenlik farkndalk eitimlerinin amac, güvenlik ve
güvenlik kontrollerinin önemi hakknda ülke bilgi sistemleri
kullanclarnda ortak bir bilinç oluturulmasdr [24].
Bilinçlendirme mesajlar basit ve açk olmal, bilinçlendirme
eitimleri insan gruplarnn anlayabilecei basit bir formatta
verilmelidir.
Çou kurumda güvenliin salanmas için yaplmas
gereken kstlamalarn kullanclarn alkanlklaryla ters
dümesinden
dolay
güvenlikle
ilgili
yaptrmlarn
uygulanmasnda geç kalnmaktadr. Güvenlik uygulamalar
bandan itibaren uygulanamadndan zamanla her
kullancnn, güvenlie dikkat etmeksizin farkl kullanm
alkanlklar edindii görülmütür. Bu durum bilgi güvenlii
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bilinçlendirme eitiminin uygulanmasn zorlatrarak,
kullanclarda güvenlik uygulamalarna kar direnç
olumasn salamaktadr. Çünkü sadece kullanclar eitmek
deil ayn zamanda eski alkanlklarndan kurtarmak
gerekmektedir.
Kullanclara göre kurum güvenlik önlemleri olmakszn
bugüne kadar gayet iyi çalmtr ve hiçbir sorunla
karlamamtr. Yeni güvenlik önlemleri hayat zorlatrc
gereksiz deiiklikler olarak görülür. Bilinçlendirme
eitimleri güvenlikle ilgili bilgi vermenin yannda kullanc
alkanlklarndan nasl kurtarlaca göz önüne alnarak
hazrlanmal akc ve elenceli bir içerikle kullanclara
sunulmaldr.
Çalma kapsamnda yaplan aratrmalarda çou kurumda
güvenlik bilinçlendirme programnn olmad görülmü, olan
kurumlarda ise genellikle kullanclar bilgi güvenliinin
neden önemli olduu konusunda eitmeyi baaramad tespit
edilmitir. Eitimin baarl olabilmesi için kullanclarn
kafasndaki neden sorusunun cevab kullancy ikna edecek
ekilde verilmelidir Baarl bir eitim sonrasnda
kullanclarn ifreleme politikasna sahip çkarak yeni
politikann uygulanmasnda gayretli olacaklar görülecektir.
Pek çok kullanc, bilgi ve bilgi kaynaklarnn korunmasnn
önemi konusunda yeterli bilgiye sahip deildir. yi tasarlanm
ve sonuçlandrlm bilinçlendirme ve eitim çalmas
güvenlik zincirinin en krlgan halkas olan insan faktörünün
güçlendirilmesine büyük katk salayacaktr.
Ülke Bilgi Güvenliinin salanmasndaki kurumsal ve
kiisel bilgi güvenlii aamalarndan sonra insan faktöründen
kaynaklanan zafiyetleri en aza indirgeyen eitim unsuru
üzerinde durulmutur. Ülke bilgi güvenlii süreçlerinin
ilerliinin kontrol edilebilmesi için güvenlik testlerine ihtiyaç
duyulduundan güvenlik testleri takip eden bölümde
açklanmtr.
VI. GÜVENLK TESTLER
Ülke Bilgi Güvenliinin salanmasnda temel unsurlar olan
insan faktörü ve eitim önceki bölümler içerisinde alt balklar
halinde incelenmitir. Bilgi güvenliine etki eden unsurlarn
bir bütün olarak saldrgan gözüyle snanmas, zafiyetlerin
tespit edilerek giderilmesi için yaplacak düzeltmelerin ve
sklatrmalarn belirlenmesi, güvenlik testlerinin ülke bilgi
güvenliinin salanmasndaki önemini özetlemektedir.
Güvenlik testleri, bilgi sistemlerinin bana olumsuz bir
durum gelmeden önce, sistem açklarn snayarak belirlemek
ve alnabilecek kar tedbirlerin önceden düünülmesinde
kullanlan önemli bir erken uyar sistemidir. Güvenlik
testlerinin baarl olabilmesi için bilgi sistemlerinin
güvenliine etki eden faktörlerinin arlklar dikkate alnarak
sistemlere özgü farkl senaryolar gelitirilmesi gereklidir.
Güvenlik testleri için gelitirilen senaryolar kullanlan
teknolojilere, kullanclarn bilgi düzeylerine, bilgi güvenlii
seviyesine, bilgi güvenlii bileenlerinin dozuna göre farkllk
gösterebilir.
Bilgi güvenlii ihlallerinin kontrollü bir ekilde tespit
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edildii teknik testlere ek olarak teknik olmayan testler de
yaplmaldr. Teknik olmayan güvenlik testlerinin banda
sosyal mühendislik testleri gelmektedir. Sosyal mühendislik,
yalan söyleme ve ikna etme üzerine kurulan inandrma ve
bilgi toplama sanatdr [25]. Sosyal mühendislik testlerinden
sonuç alabilmek için farkl yöntemler kullanlmaktadr. Bu
yöntemlerden en çok kullanlan telefon yoluyla taklit ve ikna
yöntemidir.
Güvenlik testlerinin yaplmasnda dünyada yaygn olarak
bilinen birçok açk kaynak standart ve klavuzlar (OSSTMM,
NIST, OWASP, v.b.) vardr. Güvenlik testleri yaplrken bu
kaynaklarn kullanlmas güvenlik testlerinin baars
açsndan önemlidir.
Bu çalmada ülkemizde güvenlik testlerinin henüz
yaygnlamad ve kurumlar tarafndan kurumsal bilgi
güvenliinin salanmasnda önemli bir bileen olduunun
bilinmedii tespit edilmitir. Bu durum güvenlik testlerinin
kurumlara katklarnn, salayaca farkndaln ve güvenlik
seviyesinin
artrlmasna
katksnn
ülkemizde
pek
bilinmediinin
ve
yeterince
önem
verilmediinin
göstergesidir.
VII. SONUÇLAR VE DEERLENDRMELER
Ülke bilgi sistemleri, e-devlet uygulamalar araclyla
kiisel veya kurumsal ihtiyaçlar dorultusunda kurumsal
biliim altyaplarn kullanarak hizmet vermektedir. Geçmi
yllarda saldrlar hedef gözetmeksizin yaplmaktayken
günümüzde nokta hedefi gözeten ve ülke bilgi sistemlerini
hedef alan bilinçli saldrlar yaplmaktadr. Ülke bilgi
güvenliini zaafa uratmaya hatta ykmaya çalan, bireyler ve
kurumlar üzerinde maddi manevi büyük zararlara yol açan
bilgi güvenlii tehditlerinin engellenmesi için kiisel ve
kurumsal seviyede bilgi güvenlii salanmaldr. Ülke bilgi
sistemlerinin bilgi güvenlii süreçleri uluslararas standartlara
göre yönetilmelidir.
Ülke bilgi sistemleri ülkeler açsndan kritik bilgiler
barndrmaktadr. Bu kritik bilgilerin bilgi güvenliinden
kaynaklanan zafiyetlerden dolay siber saldrlara uramas
sonucunda ülkeler açsndan telafisi mümkün olmayan
durumlarla karlalabilir. Bir barajn kapaklarnn yetkisiz
bir ekilde istenmeyen bir zamanda açlmas, sivil veya askeri
haberleme sistemlerinin aksatlmas, elektrik ve doalgaz
santrallerinin kullanlmaz hale getirilmesi, bankaclk, salk
ve eitim sektörlerine ait bilgi sistemlerinin çökertilmesi ülke
güvenliini tehdit eden bilgi sistemleri odakl saldrlara örnek
olarak gösterilebilir. Ülke güvenliini tehdit eden bilgi
sistemleri odakl saldrlardan korunmak için ülke güvenlik
politikalar oluturulmal ve bu politikalara göre ülke bilgi
güvenlii salanmaldr.
Bilginin gizliliine, bütünlüüne, eriilebilirliine kar
yaplan saldrlar ciddi ve giderilemeyecek kayplara yol
açmaktadr. Bu kayplar tamamen yok etmek mümkün
deildir. Ancak yaplacak güvenlik testleriyle kayplar en aza
indirmek mümkündür. Ülke bilgi sistemlerine yönelik
yaplacak güvenlik testlerinin ulusal bir otorite tarafndan
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oluturulan güncel ulusal güvenlik politikalarna uygun olarak
yaplmas gerekmektedir. Ülkemizde güvenlik testlerini
ücretsiz yapan devlet destekli merkezler oluturulmal ve
güvenlik testlerine yönelik milli yazlmlar gelitirilerek
kullanlmaldr.
Bilgi güvenliinde “güvenliiniz en zayf halkanz
kadardr” ilkesi gözönüne alndnda ülke bilgi güvenliini
oluturan halkalar içerisinde en zayf halka olan insan
faktöründen kaynaklanan zafiyetlerin giderilmesi için bilgi
güvenlii eitimi ve bilinçlendirmesi, ilköretimden
üniversiteye kadar eitimin her aamasnda verilmelidir.
Burada özellikle sivil toplum kurulularna, Milli Eitim
Bakanlna ve üniversitelere büyük görevler dümektedir.
Ülke güvenliini tehdit eden siber saldrlarn bilinmesi,
bilgi güvenliinin salanmasna yönelik ülke stratejilerinin
gelitirilmesinde önemli bir role sahiptir. Bilgi sistemlerine
yönelik olarak yaplan planl saldrlar incelendiinde;
saldrlarn kii düzeyinden ülke düzeyine kadar çok geni bir
yelpazede gelimi teknikler kullanlarak yapld tespit
edilmitir. Ülke bilgi güvenliinin salanmas amacyla,
saldr türlerinin takip edilmesi, saldrganlarn kulland
gelimi yöntemlerin saptanmas, ülkemizde ve dünyada bu
konuda yaplan aratrmalarn, raporlarn ve çalmalar ile
tespit edilen açklarn yakndan takip edilmesi ve zamannda
giderilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak; ülke bilgi güvenliinin salanmasna yönelik
yaplan çalmalarn ve alnmas gereken önlemlerin yeterli
olmad, kiisel ve kurumsal düzeyde bilgi güvenlii
bilincinin ve eitiminin toplumumuza tam olarak yerlemedii
ve ülkemizde yüksek seviyede ülke bilgi güvenliinin
salanamad dikkate alndnda, bu çalmada sunulan
hususlara dikkat edilmesi ve yaplan önerilere uyulmas
gerekmektedir.
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