6th INTERNATIONAL
INFORMATION SECURITY & CRYPTOLOGY
CONFERENCE

6. ULUSLARARASI
%é/*é*µ9(1/éçéYH.5é372/2-é
.21)(5$16,

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve
HazÕrlÕk Seviyeleri
Seda YILMAZ ve ùeref SAöIROöLU

Özet—Bu çalÕúmada, siber güvenlik konusunda
uygulanmasÕ önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarÕn
risk analizi, tehdit ve hazÕrlÕk seviyelerinin neler oldu÷u ve
siber tehdit araçlarÕ üzerine bir inceleme ve analiz
sunulmuútur.
Anahtar Terimler— Siber güvenlik, risk analizi, tehditler,
inceleme
Abstract— In this study suggested international rules and
applications about cyber security, risc analysis of cyber
resources, what are the levels of threats and readiness and
tools for cyber threats are reviewed, anaylised and presented.

Ülkeler siber güvenliklerini sa÷lamak için stratejiler ve
politikalar belirlemektedirler. øngiltere BaúbakanÕ Gordon
Brown ülke güvenli÷i konusundaki anlayÕúÕn de÷iúti÷ini
“19.yy da ulusal güvenli÷imizi korumak için deniz ve hava
güvenli÷imizi sa÷lamak zorundayken 21.yy’da kamu
kurum ve kuruluúlarÕmÕz ile iúletmelerimizin sanal
dünyadaki güvenli÷ini sa÷lamak zorundayÕz.” sözleriyle
ifade etmiútir [6].
Bu çalÕúmada ikinci bölümde siber güvenlik unsurlarÕ ve
evrensel kurallar, üçüncü bölümde siber kaynak risk
analizi, dördüncü bölümde siber tehdit ve hazÕrlÕk
seviyeleri ile beúinci bölümde siber tehdit araçlarÕ
konularÕndan bahsedilmiútir.

Index Terms— Cyber security, risk analysis, threats, review

II. SøBER GÜVENLøKTE EVRENSEL UNSURLAR VE
KURALLAR

I. GøRøù

C

ambridge üniversitesinde 1837 yÕlÕnda Profesör
Charles Babbage tarafÕndan “AkÕllÕ Motor” adÕyla ilk
bilgisayar tasarlanÕrken bu denli büyük bir devrim
yarataca÷Õ belki de bugünkü savaúlarÕn eúi÷ine gelinece÷i
düúünülmemiúti. Zaman içinde hÕzla geliúen bu teknoloji,
artÕk bilginin sadece saklandÕ÷Õ de÷il iúlendi÷i, kullanÕldÕ÷Õ
ve geliútirildi÷i en önemli ortam haline gelmiútir.
Kiúisel kullanÕcÕlarÕn yanÕ sÕra kurumsal kullanÕcÕlar
tarafÕndan da etkin úekilde kullanÕlan bu dijital bilgi
dünyasÕnÕn internet ortamÕna taúÕnmasÕ, eriúilebilirli÷i
kolaylaútÕrmakla birlikte bilgiyi daha çekici ve
hedeflenebilir bir hale getirmiútir. Bugün dünyada yaklaúÕk
2.28 milyar internet kullanÕcÕsÕ, 19,2 milyar internet
sayfasÕ, 1,6 milyar resim ve 50 milyon ses-görüntü
dosyasÕnÕn oldu÷u tahmin edilmektedir [1]. Hem kiúiler
hem de kurumlar tarafÕndan çok etkin kullanÕlan bu siber
dünya giderek daha tehlikeli bir yer olmaya baúlamÕútÕr.
Siber güvenlik, siber saldÕrÕ, siber savaú sözcükleri hem
bireylerin hem devletlerin kelime da÷arcÕklarÕna yerleúmiú,
gün geçtikçe daha vahim anlamlar içermeye ve ça÷rÕúÕmlar
yapmaya baúlamÕútÕr.
Siber güvenlik, “siber ortamda, kurum, kuruluú ve
kullanÕcÕlarÕn varlÕklarÕnÕ korumak amacÕyla kullanÕlan
araçlar, politikalar, güvenlik kavramlarÕ, güvenlik
teminatlarÕ, kÕlavuzlar, risk yönetimi yaklaúÕmlarÕ,
faaliyetler, e÷itimler, en iyi uygulamalar ve teknolojiler
bütünüdür” [1] úeklinde tarif edilebilir.
Siber saldÕrÕ, “hedef seçilen úahÕs, úirket, kurum, örgüt,
gibi yapÕlarÕn bilgi sistemlerine veya iletiúim altyapÕlarÕna
yapÕlan planlÕ ve koordineli saldÕrÕlardÕr” [1].
Siber savaú, “AynÕ saldÕrÕlarÕn ülke veya ülkelere
yönelik yapÕlmasÕdÕr” [1]. Siber savaúta hedef ülkelerin
güvenlik, sa÷lÕk, enerji, haberleúme, su ve kanalizasyon,
bankacÕlÕk ve kamu hizmetleri gibi kritik altyapÕlarÕ saldÕrÕ
alanÕ olarak seçilmektedir [2].
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Bir ülkenin kurumlarÕna ya da ulusal güvenli÷ine
yönelebilecek siber tehditlerin, dünya üzerindeki eriúim
kolaylÕklarÕ ve ba÷lantÕlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda herhangi bir
kaynaktan gelebilece÷i açÕktÕr. Bu durum uluslar arasÕ
iúbirli÷ini ve evrensel kurallarÕn uygulanmasÕnÕ zorunlu
hale getirmektedir.
A. Siber Güvenlik UnsurlarÕ
Siber güvenli÷i sa÷lamak için alÕnacak her türlü tedbirde
ve
geliútirilecek
uygulamalarda
göz
önünde
bulundurulmasÕ gereken hususlar vardÕr. Bunlar hususlar
[11]:
x Temel hak ve hürriyetlerinin korunmasÕ
x Demokratik toplum düzeninin gereklerine
uyulmasÕ
x Ölçülülük ølkesine uyulmasÕ
x Karar alma süreçlerine tüm paydaúlarÕn
katÕlÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ
x Bütüncül bir yaklaúÕmla hukuki, teknik, idari,
ekonomik, politik ve sosyal boyutlarÕn ele
alÕnmasÕ
x Güvenlik ile kullanÕlabilirlik arasÕnda denge
kurulmasÕ
x Di÷er ülke mevzuatlarÕnÕn göz önünde
bulundurul-masÕ ve mümkün olabildi÷ince
uyumlulu÷un sa÷lanmasÕ
x Uluslar arasÕ iúbirli÷inin sa÷lanmasÕ
Bu hususlarÕn her yerde genel geçer önceliklere sahip
oldu÷u bir gerçektir. Bunun yanÕ sÕra siber güvenlik
yaklaúÕmlarÕnÕn belirlenmesinde dikkate alÕnmasÕ önerilen
unsurlar aúa÷Õda belirtilmiútir [11].
1) Ulusal Politika ve Stratejinin Geliútirilmesi:
Siber saldÕrÕlar karúÕsÕnda alÕnabilecek önlemlerin
baúarÕsÕ olmasÕ için ulusal politika ve stratejilerin
geliútirilmesi gereklidir.
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2) Yasal Çerçevenin OluúturulmasÕ: Siber
saldÕrÕlara karúÕ yüksek caydÕrÕcÕlÕ÷Õ olan hukuki
düzenlemelerin yapÕlmasÕ gereklidir.
3) Teknik Tedbirlerin Geliútirilmesi: YazÕlÕm,
donanÕm ve iú süreçlerinin güvenli÷ini arttÕrmak için
güvenlik standartlarÕ dikkate alÕnarak teknik açÕdan
tedbirler geliútirilmelidir.
4) Kurumsal
YapÕlanmanÕn
Belirlenmesi:
Bireylerin, sivil toplum kuruluúlarÕ, özel sektör ile
kamu
kurum
ve
kuruluúlarÕnÕn
görev
ve
sorumluluklarÕnÕn yasal çerçevesi belirlenmelidir.
5) Ulusal
øúbirli÷i
ve
Koordinasyonun
Sa÷lanmasÕ: Bütün sistem, úebeke ve altyapÕlarÕn
birbiriyle ba÷lantÕlÕ oldu÷u, her birinin güvenli÷inin
sa÷lanmadan tam bir güvenlikten bahsedilemeyece÷i
unutulmamalÕdÕr. Bu nedenle belirlenen ulusal strateji
ve politika çerçevesinde bütün unsurlarÕn tam bir
koordinasyon ile çalÕúmasÕnÕn sa÷lanmasÕ önemlidir.
6) Kapasitenin Geliútirilmesi: Teknolojinin sürekli
geliúmesi siber tehdit araçlarÕnÕn da de÷iúmesine neden
olmaktadÕr. Bu nedenle uygulama geliútirici teknik
personel, yönetim birimleri, hukukçular ve kanun
koyucularÕn teknolojiyi yakÕndan takip ederek bu
konudaki
bilgi
birikimlerini
geliútirmeleri
gerekmektedir.
7) FarkÕndalÕ÷Õn ArtÕrÕlmasÕ: En zayÕf halka olan
kiúisel kullanÕcÕlarÕn siber tehdit araçlarÕ ve korunma
yollarÕ konusunda bilgilendirilmesi gereklidir.
8) Uluslar ArasÕ øúbirli÷i ve Uyumun Sa÷lanmasÕ:
ønternet üzerinden bütün dünya ülkelerine rahatlÕkla
ulaúÕlabiliyor olmasÕ suç merkezlerinin farklÕ yerlerde
olmasÕna imkan sa÷lamaktadÕr. Siber tehdidin bütün
dünya için bir tehlike oldu÷u göz önünde
bulundurularak hukuki mevzuatta uyum sa÷lanmalÕ ve
bilgi paylaúÕmÕna önem verilmedir.
B. Evrensel Kurallar
2007 yÕlÕnda Estonya’ya gerçekleútirilen siber saldÕrÕ,
dünyanÕn siber tehdit efsanelerini dikkate almasÕnÕ sa÷ladÕ.
2010 yÕlÕnda Çin’de Google ve di÷er sitelere yapÕlan
Aurora kod adlÕ saldÕrÕlar, 2008’de Microsoft ürünlerini
hedefleyen Conficker adÕndaki solucan, øran nükleer
programÕnÕ hedefleyen Stuxnet solucanÕ ve daha birçok
yeni saldÕrÕ yöntemi aslÕnda soruna birkaç bilgisayar
korsanÕnÕn e÷lence anlayÕúÕ olarak yaklaúmanÕn do÷ru
olmadÕ÷ÕnÕ göstermiútir. 2007’de Estonya Siber
SaldÕrÕlarÕndan sonra ülkeler kendi varlÕklarÕnÕ ve
vatandaúlarÕnÕn bilgi güvenli÷ini korumak için daha etkin
teknik ve hukuksal önlemler almalarÕ gerekti÷ini
görmüúlerdir. NATO, Birleúmiú Milletler, Avrupa Birli÷i,
AGIT ve di÷er birçok uluslar arasÕ örgütün güvenlik
politikalarÕ bu sayede revize edilmeye baúlanmÕútÕr. Bu
de÷iúim sürecinde aúa÷Õda belirtilen evrensel kurallar
oluúmuútur [3]:
1) Bölgesellik KuralÕ: Bir devletin topraklarÕ içinde
yer alan bilgi teknolojileri altyapÕsÕ devletin ulusal
egemenlik unsurudur. Uluslar arasÕ hukuk anlayÕúÕna
göre; her devlet kendi ülkesinin bilgi teknoloji
altyapÕsÕna karúÕ gerçekleútirilecek her türlü tehdit ve
saldÕrÕya karúÕ önlem almak ve bunlarla baúa
çÕkabilmek için BT altyapÕsÕna yönelik her türlü
iyileútirme yetkisine sahiptir [3].
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2) Sorumluluk KuralÕ: Bir devletin topraklarÕnda
bulunan bilgi sistem kayna÷Õna düzenlenen siber
saldÕrÕlarÕn baúka bir ülke kaynaklÕ oldu÷u varsayÕmÕ
oluútu÷unda sorumlu tutulan ülkenin konu ile ilgili
soruúturma yapmasÕ, suçlularÕn yakalanmasÕna
yardÕmcÕ olmasÕ ve yargÕlanma sürecini desteklemesi
beklenir [3].
3) øúbirli÷i KuralÕ: Siber saldÕrÕ, bir devletin
topraklarÕnda bulunan bilgi sistemleri aracÕlÕ÷Õyla baúka
bir ülkeyi hedef alarak gerçekleútirilmiú ise saldÕrÕ
kaynaklarÕ kendi topraklarÕnda olan devletin kurban
devlet ile iúbirli÷i yapma görevi vardÕr. Uluslar arasÕ
Siber Suçlar Sözleúmesine göre, taraflarÕn cezai
konularda uluslar arasÕ araçlar ile hukuk kurallarÕnÕn
uygulanmasÕnÕ ve elektronik kanÕtlarÕn toplanmasÕnÕ
talep etme haklarÕ vardÕr. Bunun yanÕ sÕra Kuzey
Atlantik AntlaúmasÕ uyarÕnca herhangi bir ülkenin
toprak bütünlü÷ünü, siyasi ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ ve güvenli÷i
tehdit eden bir durum oluúmasÕ halinde di÷er taraf ve
müttefik ülkelerin iúbirli÷i yapmasÕ zorunludur [3].
4) Öz-Savunma KuralÕ: Uluslar arasÕ ceza
kanunlarÕna
göre
kiúiler,
yasalarÕn
kiúisel
özgürlüklerine karúÕ yasadÕúÕ olarak kullanÕldÕ÷ÕnÕ
düúündü÷ünde
kendini
korumak
amacÕyla
gerçekleútirebilecekleri haksÕz eylemlerden sorumlu
tutulamaz. Uluslar arasÕ düzeyde e÷er bir ülke bireysel
ya da toplu olarak gerçekleútirilen bir saldÕrÕnÕn
güvenli÷ini tehdit etti÷ini düúünürse silahlÕ güç de dahil
olmak üzere belirledi÷i bir yöntemle saldÕrÕlara cevap
verme hakkÕna sahiptir. Hatta NATO anlaúmasÕnÕn
5.Maddesi uyarÕnca, NATO üyesi bir ülkeye
gerçekleútirilen saldÕrÕya karúÕ bütün üye ülkelerin
cevap verme hakkÕ bulunmaktadÕr [3].
5) Veri Koruma KuralÕ: Bir bireyin a÷ üzerinde
bulunan herhangi bir verisinin, verilerin gizlili÷i
kapsamÕna girip girmedi÷i hukuk uzmanlarÕ arasÕnda
halen bir inceleme ve tartÕúma konusudur. AB’nin Veri
Koruma Yönergesi’ne göre tanÕmlanmÕú ya da
tanÕmlanmamÕú gerçek kiúilerin bilgileri kiúisel veri
olarak kabul edilir. Bu bakÕmdan bir kiúinin a÷
üzerindeki IP adresi yasa dÕúÕ yollardan elde edilirse
hukuki olarak delil kabul edilemez. Yine aynÕ
yönergeye göre bir kiúi üçüncü bir ülkeye kiúisel
verilerini transfer etti÷inde ilgili ülkenin bu verileri
koruma zorunlulu÷u vardÕr. Bu durumun suistimal
edilmesi ihtimaline karúÕlÕk yasal mevzuatla ilgili
olarak uluslar arasÕ bir düzenlemeye ihtiyaç
duyulmaktadÕr [3].
KuralÕ:
AB’nin
Veri
Koruma
6) BakÕm
Yönergesi’ne göre, kiúiler a÷ üzerinden ya da yasal
olmayan yollarla eriúime karúÕ verilerin yanlÕúlÕkla
veya kasÕtlÕ olarak yok edilmesini, de÷iútirilmesini,
yetkisiz kiúilere açÕklanmasÕnÕ önlemek amacÕyla her
türlü teknik ve organizasyonel önlemi almakla
sorumludur.
AynÕ
úekilde
Avrupa
Konseyi
Sözleúmesi’nde (1981) kiúilerin verilerini her türlü veri
kaybÕ, yetkisiz kiúilerin eriúimi ve verilerin üçüncü
kiúilere açÕklanmasÕ ile de÷iútirilmesini önlemek
amacÕyla gerekli önlemleri almasÕ zorunlulu÷u hükmü
7.Maddede açÕkça belirtilmiútir. Bu kapsamda siber
saldÕrÕlarÕn siyasi boyutlarÕ arttÕkça toplumsal, askeri ve
bilgi hizmetleri açÕsÕndan verilerin bakÕm ve
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korunmasÕna
dair
standartlarÕn
geliútirilmesi
gerekecektir [3].
7) Erken UyarÕ KuralÕ: Servis sa÷layÕcÕlar, eGizlilik Yönergesi EC/2002/58’e göre hizmetlerinin
güvenli÷ini korumak için her türlü teknik ve
organizasyonel önlemleri almakla yükümlüdür.
Gerekti÷inde kamu iletiúim a÷Õ sa÷layÕcÕsÕ ile benzer
eylemleri koordine etmek yükümlülü-÷üne sahiptir.
AyrÕca e-Ticaret Yönergesine göre servis sa÷layÕcÕlar
yasadÕúÕ faaliyetleri üye devletlerin yetkililerine derhal
bildirmek zorundadÕrlar [3].
8) Bilgileri KuralÕ: HalkÕn yaúam, güvenlik ve
refahÕna yönelik tehditler hakkÕnda bilgi sahibi olma
hakkÕ vardÕr. Avrupa’da toplumlarÕn kamusal yaúam ve
refahlarÕna yönelik tehditleri ve bu tehditler karúÕsÕnda
alÕnan kararlarÕ ö÷renmek konusunda devletlerin úeffaf
olmasÕ gerekti÷ine dair bir yargÕ gün geçtikçe daha
güçlü olarak varlÕ÷ÕnÕ hissettirmektedir. Tehditlerin ve
bu durumlar karúÕsÕnda alÕnan kararlarÕn eriúime açÕk
olmasÕ kamuoyunun bilgilen-dirilmesi ve siber
güvenlik açÕsÕndan bilinçlendirilmesini sa÷larken
istenmeyen bilgi ifúasÕna da neden olabilir. Buna
ra÷men yapÕlan saldÕrÕlar ve alÕnan tedbirlerin
açÕklamasÕ yasal çerçevede stratejik iletiúim ve kamu
bilincinin arttÕrÕl-masÕ ba÷lamÕnda gereklidir [3].
9) Suçluluk KuralÕ: Her ulusun kendi ceza
hukukuna en yaygÕn siber suçlarÕ dâhil etme
sorumlulu÷u vardÕr. Uluslar arasÕ ceza kanuna göre bir
durumun sonucu ulusal ya da uluslar arasÕ yasalara
göre bir suç sayÕlmadÕ÷Õ sürece siber saldÕrÕ yapan
kiúiye yönelik bir yaptÕrÕm uygulanmasÕ mümkün
de÷ildir. Bu durumlardaki anlaúmazlÕklarÕn giderilmesi ve bir uyum oluúturulmasÕ için esas alÕnabilecek
olan Avrupa Birli÷i Siber Suçlar Sözleúmesi’ne göre
bir bilgi-sayar sisteminin tamamÕna ya da herhangi bir
parçasÕna haksÕz eriúimler yasal yükümlülükler
çerçevesinde de÷erlendirilmelidir [3].
10) Manda KuralÕ: Manda yönetimi siber güvenlik
konusunda uluslar arasÕ çabalarÕn desteklenmesi ve
koordinesini kapsamaktadÕr. Siber güvenlikle ilgili
olarak yasal ve politik araçlar açÕsÕndan uluslar arasÕ
koordinasyonu ve boúluklarÕ ortaya koymayÕ
hedeflemektedir. Bugün bu uyum sa÷lama çabasÕ hali
hazÕrda hala en az 6 uluslar arasÕ örgütün çalÕúma
planÕnda yer almaktadÕr. NATO, üye ülkelere
gerçekleútirilen siber saldÕrÕlara karúÕ hangi durumlarda
silahlÕ saldÕrÕ gerçekleútirilebilece÷i konusunda net bir
karara varamamÕútÕr. Bu ba÷lamda ülkelerin ortaklaúa
ve koordineli olarak çalÕúmalarÕ ve strateji
geliútirmeleri gereklili÷i ortadadÕr [3].

III. RøSK ANALøZø
Bir varlÕ÷Õn korunabilmesi için öncelikle de÷erinin
bilinmesi ve hangi risklere maruz oldu÷unun tespiti
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gereklidir. YapÕlan incelemelerde siber saldÕrÕlarÕn her
geçen yÕl artÕú gösterdi÷i tespit edilmiútir. Bu nedenle
güvenlik risklerinin analiz edilerek gerekli risk
modellerinin oluúturulmasÕ hayati bir önem taúÕr noktaya
gelmeye baúlamÕútÕr [5].
Risk analizinin baúlÕca faydalarÕ aúa÷Õda sÕralanmÕútÕr
[5]:
x Güvenli bilgi yönetimini geliútirmek
x Organizasyonun kritik varlÕklarÕ izlenmesi ve
etkili bir úekilde korunmasÕnÕ sa÷lamak
x Karar vermede etkin bilgi güvenli÷i
politikalarÕnÕn desteklenmesini sa÷lamak
x Organizasyonlara yönelik pratik güvenlik
politikalarÕnÕn belirlenmesini sa÷lamak
x Gelecekteki tahminler için de÷erli analiz
verilerinin teminini sa÷lamak

ùekil 1. Güvenlik Riski ve ølgili Ö÷eler [5].

ùekil 1’de görüldü÷ü gibi risk faktörü varlÕklar, tehditler
ve varolan açÕklardan etkilenmektedir. VarlÕklar, tehditler
ya da açÕklar arttÕkça karúÕ karúÕya olunan risk de
artacaktÕr.
VarlÕklar genel olarak bilgi/veri, evraklar, donanÕm,
yazÕlÕm, insan kaynaklarÕ ve úartlardan oluúur. Tehditler
insani/insani
olmayan
faktörler,
a÷/fiziksel,
teknik/çevresel, içerden/ dÕúarÕdan ve kasÕtlÕ/kazara
kaynaklÕ tehditler olarak sÕnÕflandÕrÕlabilir. AçÕklar ise
idari belgeler, personel, yönetmelikler, fiziksel koúullar ve
imkânlar, teknik donanÕm, yazÕlÕm, iletiúim/a÷ kaynaklÕ
açÕklar úeklinde sÕnÕflandÕrÕlabilir [6].
Matematiksel olarak risk, varlÕklarÕn herhangi bir açÕ÷a
maruz kalmasÕ sonucunda de÷erlerinde oluúan azalma ile
ilgili güvenlik açÕ÷Õna karúÕ tehdit oluúma olasÕlÕ÷ÕnÕn
çarpÕmÕyla hesaplanÕr [5].
Risk = KayÕp * OlasÕlÕk
ùekil 2’de gösterildi÷i gibi risk analiz iúlemi genel
olarak dört adÕmdan oluúmaktadÕr. Birinci adÕmda
varlÕklar, tehditler ve açÕklar üzerinde bir tanÕmlama ve
de÷erlendirme iúlemi yapÕlmalÕdÕr. økinci adÕmda varlÕklar,
tehditler ve mevcut açÕklar göz önüne alÕnarak sistemin
toplam bir risk de÷erlendirmesi yapÕlmalÕdÕr [6].
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Operasyonlu maliyet, hasarlÕ varlÕ÷Õ kurtarmak için yapÕlan
maliyettir. øú fÕrsatÕ maliyeti ise parasal kazanç kazanmak
için iú kaybÕdÕr. Bu hesaplama dikkate alÕnarak
organizasyon risk yönetim politikasÕna karar verilebilir [5].
A. Güvenlik AçÕ÷Õ Risk Analizi
Risk faktörlerinden birinci öncelikli olan güvenlik
açÕklarÕna daha yakÕndan bakÕldÕ÷Õnda bir yaúam
döngüsüne sahip oldu÷u fark edilebilir. Her sistemde bir
açÕk vardÕr ve bu açÕ÷Õn saldÕrÕya maruz kalmasÕ olasÕdÕr.
E÷er úanslÕ iseniz açÕklar beyaz korsanlar tarafÕndan
keúfedilir ve kapatÕlmasÕ için bir fÕrsatÕnÕz olur. AçÕklarÕn
ilk fark edildi÷i zamana keúif tarihi, açÕkla ilgili ayrÕntÕlÕ
bilgi verildi÷i tarihe bilgilendirme tarihi, kamuoyuna
açÕklandÕ÷Õ tarihe tanÕtÕm tarihi, açÕk için oluúturulan
yararlanma kodunun web siteleri aracÕlÕ÷Õyla yayÕnlandÕ÷Õ
tarihe yararlanma tarihi, açÕ÷Õn kapatÕlmasÕ için ilgili
yamanÕn yayÕnlandÕ÷Õ tarihi de yama tarihi denir.
YayÕnlanan her yama yeni bir açÕk keúfinin yani yeni bir

ùekil 2. Güvenlik Riski Analiz Modeli [5].

de÷erlendirmesi yapÕlÕr. Organizasyon tarafÕndan riskler
belirlenip bu riskleri mümkün oldu÷unca minimize edecek
yöntem seçilmelidir.
BazÕ risk azaltma yöntemlerinde hangi uygulamalarÕn
kullanÕlabilece÷i aúa÷Õda özetlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr [5]:
1) Eriúim Kontrolü: ùifre tanÕmlamaya dayalÕ
sistemler, fiziksel eriúim ekipmanlarÕ (akÕllÕ kart),
kimlik do÷rulama sistemi kullanÕlabilir.
2) ùifre Kontrolü: AçÕk anahtar altyapÕsÕ (AAA),
vb úifreleme algoritmalarÕ kullanÕlabilir.
3) ønternet Güvenlik Kontrolü: SaldÕrÕ tespit
sistemi (Ids), güvenlik duvarÕ, vb önlemler alÕnabilir.
4) Uygulama Güvenlik Denetimi: Veri tabanÕ
güvenli÷i, sistem dosyasÕ güvenli÷i gibi uygulamalarÕ
kapsar.
5) Fiziksel/Çevresel Güvenlik Kontrolü: Tesisleri
güvenli÷i, kurum güvenli÷i, giriú/çÕkÕú kontrolü gibi
uygulamalarÕ kapsar.
Dördüncü adÕmda ikinci ve üçüncü adÕmda hesaplanan
risk tutarÕna fayda ve maliyetler de eklenerek son risk
tutarÕ elde edilir. Bu risk tutarÕ üzerinden hasar tespiti
yapÕlarak ileriki çalÕúmalara zemin hazÕrlamasÕ ve
durumun daha net görülmesinin sa÷lamasÕ için sonuç
belgesi hazÕrlanÕr [5].
Toplam Maliyet = Maliyet + Operasyon Maliyeti + øú
FÕrsat Maliyeti

ùekil 3. Güvenlik AçÕ÷Õ Yaúam Döngüsü OlaylarÕ [8].

döngünün baúlangÕcÕ olabilir [8].
ùekil 3’de gösterilen döngü, güvenlik açÕ÷ÕnÕn yaúam
döngüsüdür. AçÕklara yönelik saldÕrÕlar bu tarihlere göre
isimlendirilir [8].
x SÕfÕr Gün SaldÕrÕsÕ: Genellikle kötü niyetli
korsanlar tarafÕndan keúfedilen açÕ÷Õn, yama
tarihinden önce kullanÕldÕ÷Õ saldÕrÕlardÕr.
x Sözde SÕfÕr Gün SaldÕrÕsÕ: Piyasaya sürülen
yamanÕn sisteme eklenmesi kaynaklÕ saldÕrÕlardÕr.
x OlasÕ Sözde SÕfÕr Gün SaldÕrÕsÕ: Bu saldÕrÕ
tipinde düzeltme yayÕnlanmÕú ama saldÕrÕya
u÷rama olasÕlÕ÷Õ hala gündemdedir.
x SaldÕrÕ OlasÕlÕ÷Õ: Sistem açÕ÷ÕnÕn bulunmuú,
ilgili yamanÕn hazÕrlanmÕú fakat da÷ÕtÕmÕnÕn
yeterli yapÕlamadÕ÷Õ durumda gerçekleúme
ihtimali olan saldÕrÕ tipidir.

Maliyet, bir varlÕ÷Õ satÕn alma veya yükleme maliyetidir.
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x

Pasif: Bu tip saldÕrÕlar henüz gerçekleúmemiú ya
da kodlarÕ bile hazÕrlanmamÕú saldÕrÕlardÕr.
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3) Operasyonel Kritik Tehdit, VarlÕk ve Güvenlik
AçÕ÷Õ De÷erlendirmesi (OCTAVE), ABD'de Carnegie
Mellon Üniversitesi YazÕlÕm Mühendisli÷i Enstitüsü
tarafÕndan
geliútirilen,
varlÕ÷a
dayalÕ
tehdit
senaryolarÕnÕn oluúturulmasÕ, önemli tesisler hakkÕnda
açÕklarÕnÕ tanÕmlanmasÕ ve risk de÷erlendirilmesi ile
güvenlik stratejilerinin geliútirilmesi olmak üzere üç
aúamadan oluúan bir güvenlik de÷erlendirme
yöntemidir [5].

IV. SøBER TEHDøT VE HAZIRLIK SEVøYELERø
ùekil 4. SaldÕrÕlarÕn øúletim Sistemlerine Göre OranlarÕ [8].

ùekil 4’de bir fikir oluúturulmasÕ amacÕyla her bir saldÕrÕ
tipinin iúletim sistemlerinde görülen açÕk sayÕsÕ ve görülme
oranlarÕ ifade edilmiútir [8].
Bir açÕ÷Õn hedef olmasÕnÕ etkileyen faktörler 3 alanda
kategorize edilebilir. Bu alanlar aúa÷Õda açÕklanmÕútÕr [8]:
1) Her uygulama güvenlik açÕ÷Õ yaúam döngüsü
boyunca mutlaka saldÕrÕya hedef olma olasÕlÕ÷Õna
sahiptir. Bir uygulamanÕn ya da sistemin saldÕrÕya
maruz kalmasÕ, güvenlik açÕ÷Õ yaúam döngüsünün
hangi aúamada sekteye u÷radÕ÷Õna veya ne kadarÕnÕn
gerçekleútirildi÷ine ba÷lÕdÕr. Döngünün tamamlanma
olasÕlÕ÷Õ arttÕkça açÕk cazip bir hedef olmaktan
uzaklaúÕr [8].
2) AçÕ÷Õn popülerli÷i ve piyasa payÕnÕn büyük olmasÕ
saldÕrÕ hedefi olmasÕnÕ arttÕran faktörlerdendir. Pazar
payÕ ve popülerlik oranÕ %60’dan büyükse yüksek risk
grubunda, %30’dan küçükse düúük risk grubunda
de÷erlendirilebilir [8].
3) AçÕ÷Õn yaúÕ, yamayÕ aldÕ÷Õ son tarih ve açÕ÷Õn
tanÕtÕm tarihleri de etkili faktörler arasÕndadÕr. Bir açÕk
keúif tarihinden itibaren bir yÕl içinde genç, 1-3 yÕl
içinde orta yaúlÕ, 3 yÕldan sonra ise yaúlÕ olarak
de÷erlendirilir. AçÕk, keúfinin üzerinden zaman
geçtikçe de÷erini kaybeder. Yaralanma ile yama tarihi
arasÕndaki fark 20 günü geçtiyse ya da yama henüz
yayÕnlanmadÕysa risk yüksek, 1 günden azsa veya
yararlanma kodu yayÕnlanmadÕysa risk düúüktür. AynÕ
úekilde tanÕtÕm tarihi ile yama tarihi arasÕndaki fark 80
günden büyükse risk yüksek, küçükse risk düúüktür [8].
B. Güvenlik Risk De÷erlendirme Yöntemleri
Güvenlik risk de÷erlendirmesi yapÕlÕrken bazÕ
yöntemlerden faydalanÕlÕr. Bunlardan baúlÕcalarÕ; Bilgi
Güvenli÷i De÷erlendirme Metodolojisi (IAM), Güvenlik
AçÕ÷Õ De÷erlendirme Çerçevesi (VAF) ve Operasyonlu
Kritik Tehdit, VarlÕk ve Güvenlik AçÕ÷Õ De÷erlendirmesi
(OCTAVE) dir [5].
1) Bilgi Güvenli÷i De÷erlendirme Metodolojisi
(IAM), NSA ve ABD Savunma BakanlÕ÷Õ tarafÕndan
kullanÕlan, yapÕsal güvenlik açÕklarÕnÕ analiz ederek
güvenlik risklerini de÷erlendiren bir yöntemdir [5].
2) Güvenlik AçÕ÷Õ De÷erlendirme Çerçevesi (VAF),
1998’de ABD Kritik AltyapÕ Güvencesi Ofisi
Komisyonu ile KPMG Marwick LLP tarafÕndan
geliútirilen, ilgili kuruluúun asgari temel altyapÕsÕ ile
seçilen varlÕklarÕnÕn açÕklarÕnÕ analiz ederek
de÷erlendirme sonucunda güvenlik notunu hesaplayan
bir yöntemdir [5].
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Siber savunma hazÕrlÕk süreci birbirini takip eden dört
aúama úeklinde özetlenebilir. Birinci aúamada siber
tehditlere karúÕ kurumun misyonu kategorize edilmeli,
ikinci aúamada misyonun baúarÕsÕnÕn sa÷lanmasÕ için
hazÕrlÕk düzeyi belirlenmeli, üçüncü aúamada hazÕrlÕk
hedefleri belirlenerek siber güvenlik için strateji planÕ
geliútirilmeli ve dördüncü aúamada gerekli güvenlik
yatÕrÕmlarÕ planlanmalÕ ve kararlar alÕnmalÕdÕr [13]. Bu
baúlÕk altÕnda siber savunmanÕn birinci ve ikinci aúamasÕnÕ
oluúturan tehdit ile hazÕrlÕk seviyelerindeki adÕmlardan
bahsedilmiútir.
A. Tehdit Seviyeleri
Siber savunmanÕn temel adÕmÕ tehdit seviyelerinin
belirlenmesidir. Tehdit seviyelerinin belirlenmesi süreci
beú aúamalÕ bir süreçtir. Ek A’da verilen Tablo 1’de tehdit
seviyeleri, bu seviyelerdeki saldÕrgan tipleri, hedefler,
strateji ve yöntemleri listelenmiútir [13].
B. HazÕrlÕk Seviyeleri
Siber savunmanÕn ikinci adÕmÕ hazÕrlÕk seviyelerinin
belirlenmesidir. HazÕrlÕk seviyelerinin belirlenmesi süreci
beú aúamalÕ bir süreçtir. Ek B’de verilen Tablo 2’de
hazÕrlÕk seviyeleri, amaçlarÕ, alÕnacak tedbirler ve çözüm
önerileri listelenmiútir [13].

V. SøBER TEHDøT ARAÇLARI
Siber tehditlerin etkilerini kÕsa ve uzun vadeli olarak
ayÕrmak mümkündür. KÕsa vadeli tehditler, hedef aldÕ÷Õ
organizasyonun, hükümet, iúletme ve son kullanÕcÕlarÕn
günlük faaliyetlerini etkileyen tehditlerdir. DolandÕrÕcÕlÕk
faaliyetleri, müúteri veri ihlalleri, ATM den usulsüz nakit
çekimi gibi günlük faaliyetler örnek verilebilir. Uzun
vadeli tehditler ise daha çok etkileri uzun süre devam eden,
ülkenin ve toplumun dengelerini de÷iútirmeyi hedefleyen,
endüstriyel ve askeri casusluk, sosyal hoúnutsuzluk ve
huzursuzluk yaratma, ulusal güvenlik ihlali gibi
tehditlerdir [4].
A. Kötü AmaçlÕ YazÕlÕmlar
Truva atÕ, virüs, klavye dinleme, casus yazÕlÕmlar,
önemsiz e-posta gibi kötücül yazÕlÕmlar, açÕklarÕ
kullanarak verileri elde etme, de÷iútirme ya da yok etme
gibi amaçlarla kullanÕlÕrlar. Kötü amaçlÕ yazÕlÕmlar gerek
kullanÕm kolaylÕklarÕ gerekse hÕzlÕ sonuç verebilmeleri
açÕsÕndan sÕkça tercih edilen, hükümet, iúletme ve son
kullanÕcÕlar için en tehlikeli siber saldÕrÕ araçlarÕndan
sayÕlmaktadÕrlar. Kötü amaçlÕ uygulamalar yazÕlÕmsal
oldu÷u kadar donanÕmsal da olabilirler. DonanÕmsal olarak
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iúlem yapan klavye dinleme cihazlarÕ buna bir örnektir.
Kimi zaman cihazÕn içine yerleútirilen küçük bir aygÕt ile
klavyeden girilen her türlü bilgi (úifreleriniz, dosya
isimleriniz, dosya içerikleriniz v.b.) kaydedilebilir [4].
SaldÕrÕlar mutlaka a÷ üzerinden yapÕlmak zorunda
de÷ildir. Kötü amaçlÕ yazÕlÕmlarÕ a÷ ba÷lantÕsÕ olmayan
cihazlara yüklenerek veri hÕrsÕzlÕ÷Õ yapÕlabilir. ATM ve
POS cihazlarÕna yüklenen casus yazÕlÕmlar sayesinde
kullanÕcÕnÕn verileri yasadÕúÕ olarak ele geçirilebilir ya da
maddi kayÕplara neden olunabilir [4].
B. Güvensiz Ortamlar
A÷ güvenli÷i, omurgayÕ oluúturan a÷ elemanlarÕn
güvenli÷ine ba÷lÕdÕr. Ürünün güvenlik açÕklarÕndan
faydalanÕ-larak sistemlere saldÕrÕ gerçekleútirmek ve
bilgilere eriúmek mümkündür. Bunun örne÷i Stuxnet adlÕ
virüs tarafÕndan gerçekleútirilmiútir. Belli bir ürün
markasÕnÕn PLC rootkit indeksindeki açÕklardan
faydalanÕlarak geliútirilen bu virüs endüstriyel sistemi
tamamen durma noktasÕna getirmiútir [4].
C. Kimlik HÕrsÕzlÕ÷Õ
Bu tür saldÕrÕlarda saldÕrgan eriúim izni olan bir
kullanÕcÕnÕn kimli÷ine bürünerek sisteme sÕzmayÕ baúarÕr.
A÷ saldÕrÕlarÕ, mesaj tekrarlarÕ, yazÕlÕm ve sömürü
saldÕrÕlarÕ kimlik saldÕrÕlarÕna örnek olarak verilebilir [7].
D. DOS SaldÕrÕlarÕ
DOS(Denial of Service – Sistem Engelleme) ve
DDOS(Distributed Denial of Service - Da÷ÕtÕk Hizmet
Engelleme) saldÕrÕlarÕ direk olarak sistemi hedef alan
saldÕrÕlardÕr. Bu saldÕrÕlar sistemleri durdurarak ya da
aksatmaya u÷ratarak ciddi zararlara yol açarlar [7]. DDOS
saldÕrÕlarÕ bilginin eriúilebilirlik kuralÕnÕ hedef alan, iúletim
sistemi, sunucu ya da uygulamanÕn cevaplayabilece÷inden
fazla sayÕda istek göndererek sistemi durma noktasÕna
getirirmeyi hedefleyen saldÕrÕlardÕr [12].
E. ùifre Ele Geçirme SaldÕrÕlarÕ
Gizlilik ihlali kapsamÕnda de÷erlendirilen bu saldÕrÕlarda
kullanÕlan baúlÕca yöntemler sosyal mühendislik ataklarÕ,
sözlük saldÕrÕlarÕ ve parola tahmin uygulamalarÕdÕr. Daha
çok sosyal mühendislik ataklarÕ ve sosyal beceriler ile
kiúilerin bilgileri elde edilerek sisteme nüfus etmeye
çalÕúÕlÕr [7].
F. Yan Kanal SaldÕrÕlarÕ
Yan kanal saldÕrÕlarÕ sistemlerin güç analizine,
elektromanyetik
uygulamalarÕna
ve
zamanlanmÕú
görevlerine yönelik saldÕrÕlardÕr. Bu saldÕrÕlarda asÕl amaç
úifreleme anahtarÕnÕ ele geçirecek bir casus uygulamayÕ
sisteme sÕzdÕrmaktÕr. Birçok AkÕllÕ Sistem maalesef bu
saldÕrÕlarÕn sonucunda müúteri bilgilerini, kullanÕm
bilgilerini ve úifrelerini kaybetmiútir [7].
G. HTML Enjeksiyonu
Bu açÕk, programcÕlarÕn kodlama sÕrasÕnda yaptÕ÷Õ hatalÕ
kodlamadan faydalanÕr. Web yazÕlÕmlarÕmda veri tabanÕna
giren verilerin ya da veri tabanÕndan çekilen verilerin bir
kontrol mekanizmasÕndan geçirilmemesi açÕ÷a neden
olmaktadÕr. XSS olarak da bilinen açÕktan faydalanÕlarak
session ve cookie çalmasÕ yapÕlÕr [10].
Uygulamalarda sayfaya gönderilen bir iste÷e bir cevap
döndürülmesi mantÕ÷Õ kullanÕlÕr. Sayfaya gönderilen istek
20-21 September /Eylül 2013 | Ankara / TURKEY

sunucuda de÷erlendirilip bir cevap döndürülür. Ama e÷er
giriú yaptÕ÷ÕnÕz sayfa kötü amaçlÕ bir url adresine
yönlendirildiyse ya da Truva atÕ gibi araçlar
yerleútirtildiyse aldÕ÷ÕnÕz yanÕt beklenenden farklÕ
olacaktÕr. Bu saldÕrÕ tipinde amaç web uygulamasÕna zarar
vermek de÷il daha çok uygulamayÕ ziyaret eden
kullanÕcÕlara eriúmektir [9].
H. SQL Enjeksiyonu
SQL enjeksiyonu veri tabanÕndan yapÕlan sorgulama
iúlemini hedef alan bir saldÕrÕ úeklidir. Bu saldÕrÕ úeklinde
sorgulama dili yapÕsÕ kullanÕlarak saldÕrÕ gerçekleútirilir
[14,15].
Bir web uygulamasÕnÕn kullanÕcÕ adÕ ve úifre ikilisi veri
tabanÕna
“SELECT * FROM TABLE_PERSONEL WHERE
username = '" +KullanÕcÕ + "' AND password= '" +ùifre
+ "'”
úeklinde gönderildi÷inde (“”) iúaretleri içindeki veri bir
filtrelemeye tabi tutulmazsa kullanÕcÕnÕn buraya yazaca÷Õ (
OR ''1= ) úeklinde bir ifade sorguyu
“SELECT * FROM TABLE_PERSONEL WHERE
username = '' OR ''1=1'' AND Password = '' OR ''1=1''”
haline getirir. Bu durumda sorgudan var olan bütün
kayÕtlar dönecektir [14,15].
I. Komut Enjeksiyonu
Genellikle komut(shell) enjeksiyon saldÕrÕlarÕ SQL
enjeksiyon ve XSS saldÕrÕlarÕnÕn aksine do÷rudan
sunucularÕ hedefleyen bir saldÕrÕ tipidir. Web
uygulamasÕnÕn komut satÕrÕnÕ kullanarak uzaktan eriúimle
iúletim sistemi, veri tabanÕ yönetim sistemi ve sunucudaki
bilgilere eriúimi hedefler [9].
VI. SONUÇ
Bilgi varlÕklarÕmÕzÕn siber dünyadaki bütünlüklerinin ve
do÷ruluklarÕnÕn korunabilmesi için siber güvenli÷in
unsurlarÕnÕn özümsenmesi büyük önem taúÕmaktadÕr.
YapÕlan bu inceleme çalÕúmasÕnÕn da gösterdi÷i gibi siber
güvenli÷in sa÷lanabilmesi için bilgi varlÕklarÕ üzerinde bir
risk analizi yapÕlmalÕ, yapÕlan analizler ve siber süreçlerin
geliúimi dikkate alÕnarak mevcut ve olasÕ tehditlerin tespiti
yapÕlmalÕ, tehditler karúÕsÕnda uygulanmasÕ gereken
hazÕrlÕk seviyeleri ve çözümleri belirlenerek popüler siber
tehdit araçlarÕ konusunda önlem alÕnmalÕdÕr.
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6. ULUSLARARASI
%é/*é*µ9(1/éçéYH.5é372/2-é
.21)(5$16,

Seda YILMAZ Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde
yüksek lisans e÷itimine devam etmektedir. AraútÕrma konularÕ arasÕnda
kablosuz sensor a÷larda güvenlik, web yazÕlÕm güvenli÷i, siber güvenlik,
bilgi ve bilgisayar güvenli÷i yer almaktadÕr.
ùeref SAöIROöLU Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Mühendisli÷i Bölümü ö÷retim üyesidir. Zeki sistem kimliklendirme,
tanÕma ve modelleme, ve kontrol; yapay sinir a÷larÕ ve yapay zeka
uygulamalarÕ; sezgisel algoritmalar; endüstriyel robotlar; zeki anten
analizi ve tasarÕmÕ; internet, web ve biliúim sistemleri ve uygulamalarÕ;
yazÕlÕm mühendisli÷i; bilgi ve bilgisayar güvenli÷i; biometri, elektronik
ve mobil elektronik imza ve açÕk anahtar altyapÕsÕ; kötücül ve casus
yazÕlÕmlar gibi konularda çalÕúmaktadÕr. 50’nin üzerinde SCI tarafÕndan
taranan uluslar arasÕ dergilerde yayÕnlanmÕú makalesi, 50’nin üzerinde
ulusal dergilerde yayÕnlanmÕú makalesi, 100’ün üzerinde uluslar arasÕ
konferans ve sempozyum bildirisi ile ulusal sempozyum, konferans ve
çalÕútaylarda sunulmuú100’e yakÕn bildirisi bulunmaktadÕr. 3 adet alÕnmÕú
patenti vardÕr. 5 adet yayÕnlanmÕú kitabÕ, 2 adet kitapta bölüm yazarlÕ÷Õ
bulunmaktadÕr. 4 kitabÕn da editörlü÷ünü yapmÕútÕr.
Ulusal ve uluslar arasÕ pek çok proje yürütmüú ve konferanslar
düzenlemiú olup akademik çalÕúmalarÕna devam etmektedir.
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EK A
TABLO 1
SøBER TEHDøT SEVøYELERø [13]

Seviye

SaldÕrgan Tipleri

SaldÕrgan
Hedef/AmacÕ

Yöntemleri

1.Seviye
(Siber Vandalizm)

-Küçük saldÕrgan gruplarÕ

-Kurum organizasyon yapÕsÕnÕ
bozmak
-øtibarÕnÕ zedelemek

-Hassas verilere eriúmek
-Giriú denemeleri gerçekleútirmek
-Genel eriúime sahip sistemler üzerindeki dosyalarÕ hedef almak
-A÷ yapÕsÕna yönelik keúif saldÕrÕlarÕ yapmak
-Kurum çalÕúanlarÕna yönelik sosyal mühendislik faaliyetleri
uygulamak

2.Seviye
(Siber HÕrsÕzlÕk)

-Bireysel ya da
saldÕrgan gruplarÕ

-Siyasi-ideolojik amaçlar
-Endüstiriyel casusluk
-Kar edinme

-Kurum içi yardÕm ile fiziksel eriúim sa÷lama
-Siber saldÕrÕ için kullanÕlan bilgilere açÕk kaynaktan eriúim
-Veri trafi÷ini izleme
-Bilgi sistem cihazlarÕnÕ çalma
-DÕú bilgi sistemlerini ve a÷larÕ izleme
-IIS ba÷lantÕlarÕna eriúmek için açÕklardan ayarlanma

3.Seviye
(Siber Gözetleme)

-Büyük saldÕrgan gruplar
-Sofistik terör örgütleri
-Profesyonel organize suç
örgütleri

-Siber kaynaklarÕ elde etmek
-Genel altyapÕ bilgisine sahip
olmak
-Büyük çaplÕ saldÕrÕlara temel
olacak verileri elde etmek

-Veri transferini kolaylaútÕrmak için örgütsel yapÕya casus kod
parçalarÕ yerleútirmek
-Dahili a÷lara genel amaçlÕ bilgi toplayÕcÕlarÕ ekleme
-Haritalama ve organizasyon a÷larÕnÕ tarama
-Bilgi sistem ortamlarÕ ve operasyonlara keúif gerçekleútirme
-YaygÕn kullanÕlan yazÕlÕmÕ ele geçirme
-Hedefli sÕfÕr gün saldÕrÕlarÕ gerçekleútirme
-Yetkili kiúilerin verilerini ele geçirme

4.Seviye
(Siber Casusluk)

-Profesyonel
örgütleri

-Ülkelerin özel
programlarÕ

ve

-Sahte donanÕm tedarik zinciri ekleme
-Oturum bilgisini ele geçirme
-øzleme içeriklerini kurumsal bilgi sistemleri ve a÷larÕ üzerine
yükleme
-Örgüt içine casus yerleútirilmesi
-Ana bilgisayarlar ve kritik noktalarÕ hedefleme
-SÕfÕr gün saldÕrÕlarÕyla kurumsal bilgi sistemlerini hedefleme
-Hedef kuruluúun ISSini hedefleyen, kuruluú tarafÕndan
kullanÕlmasÕnÕ sa÷lamak üzere kötü amaçlÕ yazÕlÕmlar tasarlama
-Kablosuz algÕlayÕcÕlarÕ hedef yapÕ içine gizlice eklemek

5.Seviye
(Siber Savaú)

-Terörist gruplar

-Hedefin bilgi altyapÕsÕnÕ yok
etmek

-Kritik bilgi sistem bileúenleri ve iúlevlerini hedef alma
-TasarÕm, üretim ve/veya da÷ÕtÕm bileúenlerini kullanarak bilinen
organizasyonu tehlikeye atmak
-øç, dÕú ve tedarik zinciri saldÕrÕnÕ koordineli úekilde kullanarak
kuruluúa saldÕrÕlar düzenlemek
-Kuruluúun tedarik zincirine kötü niyetli yazÕlÕmlar enjekte ederek
yanlÕú-açÕk organizasyonlarÕ yaratmak
-ISSe yanlÕú ama inandÕrÕcÕ veri enjekte etmek
-ISS içine sistem yapÕlandÕrmalarÕna dayalÕ özel, sÕradan olmayan,
kötü amaçlÕ yazÕlÕm eklemek
-Kablosuz iletiúim sistemine eriúim sa÷lamak
-Kuruluú içindeki ayrÕcalÕklÕ pozisyonlara casus yerleútirilmek

küçük

istihbarat
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EK B
TABLO 2
HAZIRLIK SEVøYELERø [13]

Seviye

Amaç

Tedbirler

Çözümler

1.Seviye
(Çevre
SavunmasÕ)

-DÕú
çevreden
gelecek
saldÕrÕlara karúÕ genel hazÕrlÕk

-Ticari güvenlik ürünleri ve
masaüstü uygulamalarÕ

-Güvenlik duvarÕ oluúturmak ve saldÕrÕ tespiti yapmak
-Kimlik do÷rulamasÕ yapmak
-E-posta sunucularÕ ve istemci sistemlerine anti-virüs
yazÕlÕmlarÕ yüklenmesi
-Denetim günlü÷ü ile açÕklarÕ ve çevre sistemlerini izlemek

2.Seviye
(Kritik Bilgileri
Koruma)

-Kritik yada hassas verilere
eriúimi engellemek

-Geliúmiú kimlik do÷rulama
-Eriúim kontrol sistemleri
-ùifreleme
-Kritik
verilerin
ba÷ÕmsÕz
sistemlerde saklanmasÕ

-DÕú ve iç sistemler arasÕnda güvenilir úifreli uygulamalarÕn
kullanÕmÕ (SSL, VPNs)
-Kurumsal a÷larda ayrÕlmÕú ve arÕndÕrÕlmÕú bölge
oluúturulmasÕ
-TaúÕnabilir sistemlerin (dizüstü bilgisayarlar, flaú sürücüler,
vb) iç a÷a yeniden ba÷lanmadan önce taranmasÕ
-Kötü niyetli iç eriúimleri önlemek için kritik sistemlere
güçlü bir fiziksel güvenlik kontrolünün oluúturulmasÕ
-Periyodik açÕk arama ve bilgi savunma ayarlarÕnÕn yapÕlmasÕ
-Riskli kullanÕcÕ davranÕúlarÕnÕ daha iyi kontrol edebilmek
için masaüstü bilgisayarlarÕnÕn sanallaútÕrÕlmasÕ
-TasarÕm/mimariyi ek güvenlik yazÕlÕmlarÕ ile geliútirmek

3.Seviye
(FarkÕndalÕk)

-Bilgi
sistem
korumak

-Penetrasyon testleri

-SaldÕrÕlarÕ algÕlamak için kritik noktalara alÕcÕlarÕ da÷Õtmak
-Anormal koúullarÕ ve sÕra dÕúÕ akÕúlarÕ izlemek için a÷
trafi÷ini analiz etmek
-øçeriden çÕkan da÷ÕlÕmÕ izlemek
-Siber ve fiziksel eriúim analizi yapmak
-YasadÕúÕ veri aktarÕmÕ için çevre iletim kanallarÕnÕ izleme

4.Seviye
(Mimari
Esneklik)

-SaldÕrÕ geçmiúini incelemek

-Bilgi
sistem
altyapÕsÕnÕn
yedeklenmesi
-Eriúimlerin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ
-SaldÕrÕlar karúÕsÕnda esnek bir
mimari oluúturulmasÕ

-Kritik bilgi sistemlerine güçlü eriúimler kullanmak
-øç yapÕyÕ kontrol etmek ve yeniden konfigürasyonlarÕ hÕzlÕ
bir úekilde yapmak için sistemi alt bölümlere bölmek
-Sipariú ve tedarik zinciri arasÕndaki süreyi en aza indirmek
-Kuruluúdaki yapÕlara fiziksel güvenlik uygulamak
(Penetrasyon Testi)
-Güvenilir aygÕtlar kullanmak
-SÕk sÕk yazÕlÕm yapÕlandÕrmalarÕnda küçük de÷iúiklikler
yapmak

5.Seviye
(Çeviklik)

-Direk organizasyon yapÕsÕnÕ
hedef alan saldÕrÕlara hazÕrlÕk

-Sistemlerin mümkün oldu÷unca
ba÷ÕmsÕz tasarlanmasÕ
-Esnek ve uyarlanabilir mimari
seçilmesi

-Anahtar bileúenleri için birden çok tedarikçi kullanmak
-Kuruluú adÕna kritik bileúenleri güvenilir aracÕlar yoluyla
elde etmek
-Penetrasyon testlerini kullanmak
-Hizmetleri sanallaútÕrmak
-Periyodik olarak saldÕrgan yetene÷ini azaltmak için kritik
iúlevleri yeniden oluútumak
-Gelecekteki saldÕrÕlara cevap verebilmek için yakÕn zamanlÕ
saldÕrÕlarÕn yapÕsal incelemesini ve analizini yapmak

altyapÕsÕnÕ

Proceedings/Bildiriler Kitabı

166

20-21 September /Eylül 2013 | Ankara / TURKEY

