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ÖZ 

İnternet ve iletişim teknolojisi alt yapısını kullanarak bütünleşik bir yapıda çalışan 

bilgi teknoloji nesneleri birey, kurum ve toplum ihtiyaçlarını sağlamada hayati 

öneme sahiptir. Haberleşme, eğitim, enerji, ulaşım, su, sağlık, güvenlik, finans gibi 

kritik sistem ve alt yapılar üzerinden sunumu gerçekleştirilen hizmetlerin kullanım 

alanları sürekli genişlemektedir. Bu genişleme, topluma sayısız yararlar sunmanın 

ötesinde siber tehditlerden kaynaklı çözümlenmesi gereken pek çok güvenlik 

sorununu da beraberinde taşımaktadır. 

Siber tehditler, iletişim kurulabilen ağa bağlı her bir nesne üzerinde yer alan 

zafiyetleri kullanarak olumsuz etkiler doğurabilmektedir. Bunu önlemede teknik 

savunma yöntemleri yanında yeterli güvenlik bilincinin bireyden başlayarak 

toplumun her kesiminde oluşturulması çok önemlidir. 

Bu çalışma, toplum huzur ve barışını tehdit eder hale gelen siber güvenlik 

sorunlarının olumsuz etkilerine dikkat çekmek, bu alanda toplumsal farkındalığın 

artırılmasına katkı vermek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siber Tehdit, Toplum Güvenliği, Siber Etki, Bilişim Güvenliği, 

Güvenlik Farkındalık 

JEL Sınıflandırma: D81, F52, H55, H56, K24, K32, K40, L15, L86, M15, N40, O34, O38 

  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

487 

NEGATIVE EFFECT OF THE CYBER THREATS ON 

SOCIETY 

 

ABSTRACT 

Information technology objects which interact in an integrated structure using the 

infrastructure of Internet and communication technology have vital importance to 

vitalize the needs of individuals, institutions and communities. The usage of public 

services based on critical systems and infrastructures like communication, education, 

energy, transportation, water, health, security, finance are constantly expanding. This 

expansion is accompanied by a number of security issues that need to be resolved 

from cyber threats beyond offering countless benefits to the community. 

Cyber threats can create adverse effects by using weaknesses on every object 

connected to the network that can be contacted. To prevent this, it is very important 

that sufficient safety consciousness is started from the individual and formed in every 

part of the society, in addition to the technical defense methods. 

This study aimed to draw attention to the negative effects of the cyber security 

problems that threatened the peace and harmony of the society and to contribute to 

increase social awareness in this area. 

Keywords:  Cyber Threat, Community Security, Cyber Impact, Information Security, 

Security Awareness. 
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1. GİRİŞ 

Kişisel veya kurumsal verilerin güvenliğini ihlal edip zarar verebilecek tüm siber saldırı 

girişimlerine “siber tehdit” denir(Strasburg and Wong, 2012). Bilgi ve iletişim teknolojileri 

kullanılarak dünyada hedef seçilen bir birey, kurum, bina, sistem ve kritik altyapıları hedef alan 

ve bunların istenilen şekilde hizmet vermesini engellemeye, işleyişini bozmaya, bilgilere izinsiz 

erişim ve bilgininin bütünlüğünü bozmaya dönük saldırılar ise siber saldırı olarak 

adlandırılmaktadır(Şahinaslan, 2012). Bu teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde günümüzde 

her nesne bütünleşik olarak bir birine bağlı ve bağımlı hale gelmiştir. Bu birliktelik birey ve 

toplumlara bir yandan pek çok fırsatlar sunarken diğer yandan bir takım siber güvenlik tehdit 

ve sorunlarını da artmaktadır.  

Global ölçekli anti virüs yazılım şirketlerinden Bitdefender 2017 öngörüsüne göre siber 

saldırıların daha da artacağı, karmaşık hale geleceği, kişi ve şirketlere yönelik nesne bağlantılı 

DDoS saldırılarının yaygınlaşacağı, “çok akıllı olmayan” cihazlar için geliştirilen bot Net’ler 

üzerinden saldırıların olacağı vurgulanmaktadır (URL 1). Benzer ölçekli Trend Micro firması 

tarafına ait bu yıla ilişkin siber güvenlik tehditleri öngörüsün de ise siber suçluların değişen 

teknoloji ortamlarından maddi çıkar sağlayabilmek için gelişen teknoloji sayesinde daha 

karmaşık yöntemler kullanarak farklı platformları etkileyen saldırılar gerçekleştireceği 

öngörülmektedir(URL 2). Benzer raporlar incelendiğinde her geçen gün genişleyen bilgi 

iletişim ortamlarının, bu ortamları kullanıp fayda sağlayan kullanıcıların pek çok güvenlik 

tehditliyle karşı karşıya kaldığı, bu tehditlerinin güvenlik zafiyeti üzerinden olumsuz etkiler 

doğurabilecek bir takım güvenlik sorunlarına dönüştüğü, bunların her geçen daha da arttığı 

gözlenmektedir.  

Günümüzde nesnelerin interneti diye adlandırılan yapıda her geçen gün farklı yapı ve 

özelliklere sahip belki de geçmişte bir birine bağlanması hayal bile edilemeyen cihazlar bir 

birlerine bağlanır hale gelmiştir. Bu durum git gide her geçen gün yaygınlaşarak devam 

etmektedir. Bu genişleme yeterli teknik önlemlerin alınmadığı ya da henüz keşfedilmemiş, 

dolayısıyla her hangi bir koruma önlemi alınmamış yapılarda çok ciddi güvenlik zafiyetleri 

oluşturmaktadır. Bunu zafiyetleri kullanmak isteyen adına ‘hacker’ denilen saldırganlar 

günümüzde artık bireysellikten öte gruplar halinde ülkeler adına faaliyet göstermektedir. 

Ülkelerin bilinen savaş orduları yanında artık siber ordularda oluşturulmakta, ülke ve toplum 

güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır. Sanal ortamlar yeni savaş alanlarına dönüşmekte, bu 
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durum teknolojiye olan bağımlılık ve kullanım alanın yaygınlaşmasına bağlı olarak artarak 

devam etmektedir. Benzer şekilde siber güvenliğin sağlanmasının toplum barışındaki önemi de 

artarak devam etmektedir.  

Siber tehditlerinin kurum ve toplum üzerinde oluşturabileceği güvenlik sorunları birey, kurum 

ve ülke düzeyinde ele alınması, güncel tehdit ve zafiyetler göz önünde tutularak çareler 

üretilmesi bir ülkenin ve toplum güvenliğin sağlanmasında hayati öneme sahiptir. Bunu 

sağlayan toplumlar yarınlara daha güvenli bakabilecek aksi durumda toplumlar güven kaybı, iç 

kargaşa ve huzursuzluklar, maddi kayıp gibi telafisi güç etkilerle karşı karşıya kalacaklardır. 

2.  BİREYSEL ETKİLERİ 

Her geçen gün internet ve sanal işlemlere bağımlı hale gelen bir siber dünyada yaşamaktayız. 

Birey için; iletişim ve haberleşme, internet üzerinde reklam, alışveriş, araştırma, rezervasyon, 

bankacılık, kamu hizmetlerinden yararlanma, hukuk, sağlık güvenlik işlemleri ve bunların 

takibi temel birey ihtiyaç ve beklentisi haline gelmiştir. Nisan 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 

araştırma verilerine göre hanelerin %76,3’ü internete erişim imkânına sahiptir. Finansal 

yatırımlar, başvuru ve üyelik formları, bankacılık işlemleri yaparken bir takım kişisel bilgiler 

karşı tarafa verilmek durumunda kalınmaktadır(TİK, 2016). Vatandaş kimlik numarası, doğum 

tarihi, nüfus cüzdan fotokopisi, kredi kartı bilgileri, iş ve aile bilgileri gibi bireye ait olan ve 

korunması gereken bilgiler çoğu zaman bilinçsizce bilinçsiz bir şekilde karşı tarafa 

verilebilmektedir. Bu durum tehditlere açık zafiyetin doğramasına da sebep vermektedir. 

Bu bilgilerin istenmeyen kişilerin eline geçmesi durumunda, birey siber saldırıların hedefi 

haline gelebilmektedir. Birey, bu saldırılar sonucunda gizlilik ihlali (mahremiyet) ve yasal 

bakımdan birtakım mağduriyetlere maruz kalmakta, maddi ve yaşamsal olarak yıpranmaktadır. 

Veri depolama ortamlarında tutulan bireye ait her türlü sır nitelikteki mahrem verilerin gizlilik, 

bütünlük ve erişilebilirlik niteliklerinin korunması gerekmektedir 

2.1 Mahremiyet 

Bilgi ve iletişim teknolojileri gibi muazzam güç kaynaklarının cazibesi karşısında devlet ve 

hükümetler karşısında kişi mahremiyetinin korunması, demokrasi açısından yaşamsal önem 

kazanmaktadır(Tataroğlu, 2013). Bireyin kendisine ait kişisel ve parmak izi, retina, avuç içi 

gibi genetik bilgiler, sağlık, eğitim, ses, görüntü, hobi, aile, eposta, iletişim bilgileri gibi kişiyi 

doğrudan veya dolaylı tanımlayabilen bilgiler kişisel bilgiler kapsamındadır. Bireye ait verilerin 
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korunması temel insan hak ve özgürlüğünde yer alır. Kişinin bilgi ve onayı alınmadan mahrem 

bilgilerinin amacı dışında güvenli bir şekilde tutulmalıdır. Bu verilerin amacı dışında 

kullanılmaması gerekmekte olup 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu(URL 3) ile ülkemizde de yasal güvence altına alınmıştır.  

Aynı zamanda etik olarak toplumlarda genel kabul görmüş bir insani hak günümüzde pek çok 

siber tehdit ve saldırılara maruz kalabilmektedir. Bireye ait; kimlik, sağlık, adres, iletişim, 

güvenliği ayırt edici parmak izi, avuç içi damar, şifre gibi bilgiler, e-posta, mesaj, görüşme, 

kamera, ses, fotoğraf gibi kişiye ait mahrem sayılabilen bilgiler çeşitli dikkatsizlikler ya da 

günün tehditlerini önleyecek seviyede yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucunda 

istenilmeyen kişilerin eline geçebilmektedir. Bu pek çok mahremiyet sorununu da beraberinde 

getirmektedir. Bu konuda Solove tarafından yapılan sınıflandırma incelendiğinde 4 ana başlık 

16 ayrı alt kategoride ele alındığı görülmektedir(Solove, 2008). Temel kategoriler ele 

alındığında; Bilgi toplanması ve izlemesi, gereğinden fazla toplanan verilerin bir arada 

işlenerek farklı amaçlarda kullanılması, bilginin ifşa edilerek istenmeyen kişilerin erişimine 

açık hale getirilmesi, kişisel verilere izinsiz erişimle mahremiyetin istilası şeklinde tarif edildiği 

görülmektedir. Bu temel sınıflandırma günün koşul ve gelişmelerine bağlı olarak çok daha 

çeşitlilik gösterebilir. 

2.2 Mağduriyet 

Kişisel verilerin korunması kanununun 6.maddesi; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, 

felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika 

üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, biyometrik verisi veya haklarında verilen ceza mahkûmiyeti ve 

güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerinin, özel nitelikli kişisel veri olduğu belirtilmektedir. Bu 

verilerin, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya 

ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikte veriler olmaları dikkate alınmakta, 

bu sebeple bu tür veriler özel nitelikli (hassas) veri olarak kabul edilmektedir(URL 3). 

Kişisel veriler dâhil, özel hayatın anayasal güvence ile koruma altına alınmasında temel amaç, 

insan kişiliğinin serbestçe gelişmesine imkân vermek, kişiye kendisi ve yakınları ile baş başa 

kalabileceği, devlet veya başkaları tarafından rahatsız edilemeyeceği özerk bir alan 

sağlamaktır(URL 4). Tüm bu hak ve yasal güvencelere rağmen bireye ait korunması gereken 

mahrem veriler siber tehditlerden etkilenmekte, birey hukuki sorunlarla karşılaşılabilmekte, iş 
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gücü, moral kaybı gibi pek çok güç telafisi güç mağduriyetlerin yanabileceği ihlaller 

yaşanmaktadır. 

Ülkemizde çeşitli zamanlarda terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişinin 

kimlik, sağlık, mal varlığı, tapu kaydı gibi bilgiler ele geçirildiği görülmektedir. Güncel 

17.02.2017 tarihli bir haberde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 13 milyon 

liralık "siber dolandırıcılık" operasyonu yaptı. Operasyon ile şebekeden ele geçirilen hard 

disklerde, yaklaşık 1 milyon kişinin adı, soyadı, TC kimlik numaraları, adresleri ile 

kullandıkları kredi kartları bilgileri çıktı(URL 5). Buna benzer başka operasyonlarda yapılan 

incelemede ise nüfus, tapu ve hastane bilgi sistemi kayıtlarından elde edildiği (URL 4). 

paylaşım sitelerinde de gün geçmiyor ki bilginin çalındığı, istenmeyen kişilerin eline geçtiği ya 

da satıldığına dair haberler eksik olmamaktadır 360 milyon MySpace ve Tumblr hesap 

bilgilerinin çalınıp satılığa çıkarıldığına dair haberde(URL 6). 167 milyondan fazla LinkedIn 

hesabının çalındığına dair iddia yer almakta. 2013 yılında Facebook sosyal paylaşım sitesinin 

enformasyon güvenliğinden sorumlu BobLord, yaklaşık 250 bin Twitter üyesinin bilgilerinin 

ele geçirildiğini ve bu kişilerin bilgilendirildiğini belirtmişti. Siber güvenlik firması Comodo, 

WhatsApp kullanıcıları için yaptığı siber saldırı uyarısını Facebook hesaplarını da içine alacak 

şekilde genişlettiği, Facebook kullanıcıları hack tehdidi ile karşı karşıya kaldığı 

belirtilmektedir(Ong, 2015) Bu tür örneklere sık rastlandığı gözlemlenmektedir. Tüm bu 

şekilde izinsiz toplanan ya da elde edilen veriler bireyi pek çok açıdan mağdur etmektedir. 

2.3 Güven Kaybı 

İnsan yaşamında güven olmazsa olmazlar arasındadır. Bu toplum bireylerinin kendi aralarında 

oluşturduğu sosyal güven ortamı ister. İster iş ilişkisi ister ticari, ya da devlet ilişkisi olsun 

bireyin iletişimde bulunduğu her ortam ancak sağlıklı bir güven ortamında geleceğe taşınabilir. 

Güven kaygı yaşayan, güvenlik kaygısı taşıyan bir bireyin iletişimi sağlıklı devam ettirebilmesi 

mümkün değildir. 

Güvenlik sorunu yaşamış ve mağdur durumda olan bir bireyin ruh sağlığının olumsuz şekilde 

etkilendiği vurgulanmaktadır (Ong, 2015). Mağduriyetten kaynaklı hizmeti aldığı kuruma hatta 

duruma göre devletine karşı bile güveni sarsılabilir, yalnızlık, birey ve toplumdan soyutlanma, 

insanlara karşı güvensizlik, gelecek kaygısı gibi boyutlarına da ulaşabilir. Bu mağduriyetin 

kendinden kaynaklı bir tedbirsizlik ve benzeri nedenlerden dolayı yaşanmaması durumunda 

birey üzerindeki etkinin şiddeti daha fazla olabilir. Örneğin hizmet aldığı bankacılık 
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işlemlerinde bankanın sistemlerinde kaynaklı zafiyetin sömürülmesi sonucu müşterilerin 

finansal olarak etkilenmesi hatta etkilenebilme ihtimalinin olması bile müşteriler nezdinde 

güven kaybına neden olur. Müşterilerde iç huzursuzluk, hayal kırıklığı, güven bunalımına 

neden olabilir. Bu ticari iş ilişkisinin sonlanmasına neden olabilir. Diğer taraftan sebebi ne 

olursa olsun geleceği olarak gördüğü birikimini kaybeden ya da kaybetme endişesi taşıyan 

insanın sağlıklı yaşam sürdürmesi güçtür. Bunun ileri boyutları yaşama son vermeye kadar 

gidebildiği haberlere bile rastlanabilmektedir. Bireyin iç huzursuzlukları, güvenlik sorun ve 

endişeleri toplum huzursuzluğuna, iç barış dengesinin bozulmasına sebebiyet verebilir. 

2.4 Korunma 

Teknolojilerin kurulumu, programlanması ve yönetim şekli insanlar tarafından tarif 

edilmektedir. Güvenlikle ilgili ortaya çıkan sorunların büyük kısmı bilgi teknolojilerine değil 

bir takım tedbirsiz davranışlara bağlıdır. Saldırı ve güvenlik senaryolarının tam kurgulanmadığı 

internet tabanlı projeler siber saldırıların kurbanı olabilmektedir(Şahinaslan, 2016) 

Gelişen teknoloji ve uygulamalar sayesinde bilginin tutulması, işlenmesi ve iletilmesi daha 

yaygın hale gelmektedir. Bilginin daha fazla iletişim haline giren genişleyen ağ nesneleri 

arasında iletilmesi, işlenmesi ve saklanması esnasında teknoloji veya insan zafiyetinden 

kaynaklı sorunların önüne geçebilme bu zafiyetlerin sömürme potansiyeline sahip tehditlere 

karşı önlemeler almaktan geçmektedir. 

Güvenlik teknolojileri geliştirildikçe, teknik açıkları kullanmak/sömürmek zorlaşacağı için 

saldırganlar insan unsurunun zayıflıklarından faydalanma yoluna yönelmişlerdir. Bundan 

dolayı kurumlarda güvenliğin en zayıf halkasını insan unsuru oluşturmaktadır. Güvenlik; 

teknolojiden önce insana yatırım yapılmasıyla, kurum çalışanların/bireylerin en tepeden en alt 

çalışanına, hatta bilgi alış verişinde yaptığı varsa tedarikçileri, müşteri ve ziyaretçilerini 

bilgilendirmesi, onlar üzerinde bir bilgi güvenlik farkındalığı oluşturması, kendini geliştirmesi, 

bilgi güvenlik faaliyetlerinin benimsenmesi, önemsenmesi ve desteklemesi ile anlamlı hale 

gelebilir(Şahinaslan, 2009) 

Bireyler sahibi olduğu verilerin değerini, bunların suiistimali sonucunda karşılaşacağı zararları, 

yasal hak ve sorumluluklarının farkında olarak hareket etmesi mağduriyetlerin 

yaşanmamasında hayati derecede önemlidir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun 

yürürlüğe girdikten sonra kişisel bilgilere yasal bir güvence gelmiş ise de burada esas olan birey 

farkındalığına düşmektedir. Bununla birlikte çeşitli iş ilişkisi ya da yasal yollarla verileri 
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toplayan kurum ve kuruluşlarda bir birey kadar topladığı verilerin korunması ve sadece ilgili iş 

amacı haricinde kullanmaması konusunda sorumludur. 

Bireyin farkındalık eksikliğinden kaynaklı siber güvenlik riskleri belki de hiçbir zaman 

bütünüyle ortadan kalkmayacak olsa da iyi planlanmış bir farkındalık faaliyeti ile siber 

tehditlerden kaynaklı risklerinin kabul edilebilir bir seviyede tutulması sağlanabilir. 

3. KURUMSAL ETKİLERİ 

Kurumsal yapılarda internet iş hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Ticari rekabet, hizmet 

sektöründeki çeşitlilik, müşteri memnuniyeti, alternatif on-line kanallar kurumsal yaşamla 

bütünleşik hale gelmiştir. Bu alandaki çatışmaların, rekabetin veya kasıtlı faaliyetlerin sonucu 

olarak siber saldırılara maruz kalınmaktadır. Tutulan müşteri, çalışan veya kurum verileri her 

geçen gün daha da kıymetli hale gelmekte, bunlar üzerinde siber suçların işlenme oranını da 

artırmaktadır. İş Sürekliliği Enstitüsü (BCI) tarafından 2013’de 62 ülkeden 730 kuruluş ile 

gerçekleştirilen geniş çaptaki bir araştırmaya göre kuruluşların %65’inin siber saldırı tehlikesi 

ile karşı karşıya kalma riski taşıdığı belirtilmektedir(URL 7). Ülkemizden katılan 250 kurum 

üzerinden yapılan benzer araştırma sonucuna göre ticari kuruluşların %47’si, 2011 yılı itibarıyla 

maruz kalınanı siber saldırı sayısında artış olduğu görüşünde birleşmektedir(URL 8). 

Siber güvenlik sorunları kurumlar bazında ele alındığında tehditlerin daha karmaşık ve 

otomatik hale getirilmiş saldırı senaryolarıyla güvenliği atlatmada daha akıllı hale gelmektedir. 

DDOS saldırıları, bulut kaynaklarına yapılan saldırılar, kurum içi bilgilere yetkisiz erişim, 

zararlı yazılımlar kurumları tehdit eder öncelikli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kurumlar bu zorlu koşullarda iş ilişkisinde bulunduğu müşteri veya paydaşları nezdinde bir 

takım siber güvenlik ihlalleri sonucunda maddi, itibar, imaj, güven kayıtları, iş hukukunda bir 

takım zorluklar veya yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. 

 

3.1 Marka ve İmaj Kaybı 

Marka; fiyatı, kalitesi, beğenilirlik düzeyi, kullanışlılık gibi çeşitli niteliklerin yanı sıra 

kullanıcıların ne tür kişiler olduğuna ilişkin düşünce ve izlenimlerle, markanın çağrıştırdığı 

kişilik özelliklerini de içine almaktadır(Gülsoy, 1999). Marka imajı, “markaya ilişkin 

tüketicilerde oluşan genel kanı ve izlenimler bütünü” olarak tanımlanmaktadır(Özüpek, 2013).  
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Güven esaslı bankacılık ve finansal işlemler, borsa, e-ticaret, havacılık, taşımacılık, sağlık, 

savunma gibi sektörlerde faaliyet yürüten kurumlar için marka ve itibarın korunması çok 

önemlidir. 

Siber tehdit ve saldırılar kurum bilgi kaynaklarına erişebilir, mevcut bilgilerin bütünlüğünü 

bozabilir, bilgilere erişimi engelleyebilir. Tedarik zinciri, üretim, satış, iş süreçlerinde 

aksamalar, güven kaybı, iş gücü ve zaman kayıplarına neden olur. Bu çalışanlar, müşteriler ve 

ortaklar nezdinde kurum imajı zedelenmesine, yeni müşteriler edinmede zorluklara neden olur. 

Bu marka ve imaj kaybı rakipler için bir avantaj oluştururken firmanın sektörde zayıflamasına 

neden olur. 

Symantec güvenlik firması tarafından yapılan 2012 yılı “Endpoint Security En İyi Uygulamalar 

Araştırması” sonucuna göre 2011 yılında araştırmaya katılan 32 ülkeden 1.425 kurumun %81’i 

siber saldırılarla karşılaştığını belirtmiştir. En belirgin kayıplar arasında kurumsal kimliğe zarar 

verme, organizasyondaki motivasyon kaybı, müşteri ya da personele ait verilerin kaybı veya el 

değiştirmesi, hukuki sorunlar, ürünün, markanın ve kurumsal kimliğin zarar gördüğü ortaya 

çıkmıştır(URL 9). 

Kurumlar, siber saldırılar sonucu pek çok çok kaybı marka ve imajları üzerinde de yüksek 

derecede hissedebilir. Başarılarını gelecekte de sürdürmek isteyen firmalar aynı zamanda sahip 

oldukları cari sermayesini de korumak için marka ve imajlarını da koruya çalışmak zorundadır. 

3.2 Finansal Kayıp 

Bir siber tehdit ve saldırı sonucunda oluşabilecek maddi hasarın tam olarak hesaplanabilmesi 

oldukça güç olmasının ötesinde kurumlar çoğunlukla saldırıya uğradıklarını ya da oluşan hasarı 

müşteri, marka-imaj, güven kaybı, yasal sorunlar gibi pek çok nedenlerle gizleme yoluna 

gitmektedir. Buna ilişkin veriler oldukça kısıtlı olmakla birlikte açıklanan bazı verilere 

bakıldığında maddi hasarın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

Symantec tarafından 2012 yılında 32 ülkede kurumlar nezdinde yapılan araştırmada, siber 

saldırıların şirketlere verdiği zararın maliyeti 470.000$ olduğu belirtilmektedir. 2011’de 

Britanya’da gerçekleşen siber saldırıların ülke ekonomisine maliyetin 27 milyar pound olduğu, 

ABD’de ise 100 binin üzerinde gerçekleşen siber saldırılardan kaynaklı maddi kaybın yaklaşık 

100 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği raporlanmaktadır(URL 9). 
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2017 Siber Güvenlik zirvesinde Kaspersky Lab kurucu ve CEO’su Eugene Kaspersky 

konuşmasında; ‘Siber saldırılar neredeyse sürekli haberlere konu olmakta, ulusal ve uluslararası 

bir güvenlik meselesi haline gelmektedir. Siber saldırılar çok büyük zararlar vermekte olup 

somut bir siber terörizmi ile karşı karşıyayız. Dijital altyapılarımızın siber güvenlik durumunu 

iyileştirmek için çok çalışmamız gerekiyor.’ şeklinde açıklamasıyla konunun önemini 

vurgulamaktadır. Maddi kayıplara ilişkin ise ‘Yavuz Sultan Selim köprüsünün maliyetinin 3 

milyar dolar olduğunu belirten Eugene Kaspersky, siber suçluların yıllık zararının 167 Yavuz 

Sultan Selim köprüsü olduğunu’ yanı yıllık maliyetin 501 milyar $ olduğunu belirtmektedir.  

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, internet hızının artmasıyla beraber aynı oranda 

siber tehditlerle karşılaşılmasının mümkün olduğunu siber savaşların artık dünyanın her 

tarafında konvansiyonel silahların da, savaşların da önüne geçtiğini vurgulayarak siber 

saldırıların dünyanın en önemli problemlerinden biri haline geldiğini belirtti. Bunu Türkiye'de 

yaşıyor, dünyada yaşıyor diyerek Eylül ayında ABD'de gerçekleştirilen 5-6 saatlik bir siber 

saldırının ABD ekonomisine maliyetinin 5-6 milyar dolar olduğunun ifade edildiğini yani 1 

saatlik bir siber saldırının 1 milyar dolar maddi kayba neden olduğunu vurgulamıştır(URL 10). 

Siber güvenlik sonucu oluşan hasarın maddi boyutunu tam olarak ölçmek her ne kadar güç olsa 

da muhtemelen kısıtlı da olsa ifade edilen kayıplar maddi zararın çok ciddi boyutlarda olduğunu 

göstermeye yetmektedir. 

3.3 Yasal Uyum ve Yükümlülükler 

Kişisel veriler gibi mahrem bilgiler de dâhil bilgiye bağlı bilgi teknolojilerine ait sistemler 

üzerinden ulaşılabilir olması, bilgilerin tutulma amaçları dışında kullanılması birey, kurum ve 

toplumlar üzerinde olumsuz etkilerin, hak ihlallerinin yaşanması toplumsal güven ve barışı 

tehdit eder boyutlara ulaşmasıyla birlikte bu alanda hukuksal çözüm ve arayışlara itmiştir. 

Bunun sonucu olarak kanun koyucular tarafından çeşitli yasa ve yönetmelikler çıkartılarak 

birey hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlanmıştır. Ülkemizde; 5237 sayılı bilişim suçları, 

5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu, 5257 sayılı ceza muhakemesi kanunu ve 5651 sayılı 

internet ortamında işlenen suçlarla mücadele kanunu, elektronik ticaretin düzenlenmesi kanunu, 

bankacılık kanunu, elektronik haberleşme kanunu gibi bir takım düzenlemelerde bazı hükümler 

olmakla birlikte yetersizdi. 2010 yılında yapılan anayasa oylamasıyla kabul edilen 5982 sayılı 

kanunla kişisel verilerin korunması temel bir insan hakkı olarak güvence alınmış olup 

detaylarının kanunla belirlenmesine karar verilmiştir. Kişisel verilerin korunmasına yönelik 

kanun ise 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı kanunla güvence altına alınmıştır(URL3). 
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Bu kanunla kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel 

hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 

yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kişisel verilerin işlenmesine dair 

genel ilkeler, verilerin işlenme şartları, verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi, anonim 

hale getirilmesi, transferi, veri güvenliği, kişi rızasının alınması gibi ihtiyaç duyulan konularda 

yasal bir güvence standart getirilmiş oldu. Her yasa da olduğu gibi yasal düzenlemelere 

uymayan kişi ve kurumlar ağır cezai müeyyidelerle sorumlu tutulmuştur. 

Diğer taraftan sorunların bir ulus sorunu olmaktan çıkıp uluslararası boyutta da işlenir olması 

ülkelerin ortak paydada ortak kuraların üretilmesine de vesile olmuştur. 2001 yılında Avrupa 

Birliğinde içerisinde imzalanan siber suçla mücadele sözleşmesini ülkemiz 2010 yılında taraf 

olarak imzaladı. Sözleşmenin belli başlı ana bölümleri; 

 Veri gizliliği, bütünlüğü ve kullanıma açık bulunmasına yönelik suçlar, 

 Sanal sahtecilik ve sahtekârlık suçları, 

 İçerikle ilişkili suçlar, 

 Fikrî mülkiyet haklarının ihlali  

 Bilgisayarlara yönelik saldırılar,  

 Kişisel verilerin çalınması, 

 İzinsiz dinleme. 

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal güvenceler olmakla birlikte verinin korunmasında 

asıl sorumluluk veriyi tutan saklayan kurum ve kuruluşlarla birlikte verinin tutulması iznini 

veren bireyin kendisindedir. Düzenlemeyle birlikte veri artık değerinin ötesinde bir ateş topuna 

dönüşmüştür. Verinin elde edilmesi, işi rızasının alınması, tutulması, işlenmesi, transferi gibi 

ilgili tüm süreç aşamalarında ilgili taraflara büyük ödev ve sorumluluklar düşmektedir. Her bir 

süreç hassasiyet çerisinde ele alınarak her hangi bir mağduriyetin oluşmaması sağlanabilir. 

4. KÜRESEL ETKİLERİ 

Toplumsal düzenin ve haberleşme, enerji, su, sağlık, güvenlik gibi kamu hizmetlerinin 

devamını sağlamada etkili olan kritik altyapılar ile bu altyapıları kullanan bilgi sistemlerinin 

korunması bir ülkenin ulusal güvenliğin sağlanması için önceliklidir. Avustralya kritik altyapı 

koruma stratejisinde uzun dönemde ulusun sosyal ve ekonomik sağlığı üzerinde olumsuz etki 
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bırakabilecek, ulusal güvenliği sağlamada etkilenebilecek fiziksel tesisler, tedarik zincirleri, 

bilgi ve iletişim teknolojileri korunması gereken kritik varlıklar olarak ele alınır (URL 11). 

Uluslararası düzeyde devletler ekonomik gücü oranında askeri savunma kalkanı oluşturarak dış 

tehdit ve tehlikelere karşı ülke bütünlüğünü korumaktadır. Her devlet kendi ülke güvenlik ve 

menfaatleri doğrultusunda hareket etmekte ona göre güvenlik politikalarını oluşturmaktadır. İç 

ve dış siyasi, ekonomik ve sosyokültürel alanlarda güvenliğin sağlanması önemlidir. Ülke 

güvenliği birey, aile, toplum güvenliğinin üst şemsiyesini oluşturur. Fiziksel olmayan güvenlik 

kategorisine dâhil olan siber alan, küresel sonuçları bakımından 21. yüzyılın önemli güvenlik 

tehditlerindendir(Kurnaz, 2016) 

Siber tehditler yöntem ve yayılması bakımından asimetrik olarak devletlerin ulusal 

güvenliklerine hasar verebilecek boyuta ulaşmıştır. Bir ülkenin bilgi varlığı farklı düzeylerde 

aktörler olmasına rağmen sanal ortamda doğrudan suç örgütlerinin hedefi haline 

gelebilmektedir. E-devlet uygulamaları, ekonomi, sağlık, siyaset, finans, ulaşım, haberleşme ve 

enerji altyapıları üzerindeki saldırı riski daha da artmaktadır. Yaşanmış bazı olaylar sadece 

hizmetlerin engellenmesi veya veri kaybı olmakla kalmayıp ülkeleri ve siyasetçileri karşı 

karşıya getirebilmektedir.  

ABD ve İsrail askeri istihbarat birimlerinin ortaklaşa hazırladıkları İran’ın uranyum 

zenginleştirme programını durdurmaya yönelik hazırlanan yazılımı ile 2010 yılında İran’ın 

çalışır durumdaki 5000 santralinden 1000 tanesine yapılan Stuxnet saldırısı ile devre dışı 

bırakmışlardır.  Bu zararlı yazılımdan dünya üzerinde 130.000 bilgisayar olumsuz 

etkilenmiştir(Grayson, 2012). 

 Flame saldırısı özellikle Ortadoğu’da devletleri ve akademik kurumlarını hedef almıştır. Bu 

noktada devletlerin siber güvenliğine yönelik temel tehditleri devletlerin birbirlerine karşı 

oluşturduğu siber tehditler ve devlet dışı aktörlerin devletlerin siber güvenliğine yönelik 

tehditler şeklinde sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmaya göre de, siber çatışmalar, ekonomik 

temelli casusluk ve istihbarat tehditleri bir yandan devletler ile ilişkilendirilirken diğer yandan 

siber ağlar aracılığıyla işlenen suçlar ve siber terörizm ise devlet dışı aktörler ile 

ilişkilendirilmiştir (Nye, 2011). 

ABD’de ulusal çapta acil uyarı ve federal ağlara karşı siber atağın önlenmesi için US-CERT 

kurulmuştur. Daha sonra Beyaz Saray Obama zamanında geçmişte yaşanan pek çok siber 

vakalara tedbir amacıyla hükümet ağı içerisinde siber savunma sistemi kurdurmuştur(URL 12).  
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Çin’de ise siyasi organizasyonu ve ideolojisi sebebiyle Askeri Siber Güvenlik Stratejisi 

şeklinde Peoples Liberation Army –PLA güvenlik birimini kurmuştur. Ayrıca Çin Altın Kalkan 

adında hassas verilerin ülke dışına çıkmaması için Büyük Çin Güvenlik Duvarı oluşturmuştur. 

Benzer şekilde Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansını, İsrail C4ISR siber savunma 

ve istihbarat askeri haberleşme ve uydu sistemlerini, NATO üyesi ülkeler ise savunma 

bakanlarının imzasıyla 8 Haziran 2011’de ortak Siber Savunma Politikası kabul edilmiştir. 

Ülkemizde ise en son Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik 

Strateji Dokumanı yayımlanmıştır.  

2007 yılında Estonya’ya yapılan siber saldırı ülkelerin siber saldırılara karşı bakış açısını 

değiştirmiştir. 2010 yılında İran’a karşı gerçekleştirilen Stuxnet saldırısıyla birlikte siber 

güvenliğin sağlanmasının devletler, toplumlar için ne kadar önemli olduğu bir kez daha 

görülmüş, toplumları kaygılandırmıştır. Bunun sonucu olarak ülkeler bir yandan siber güvenlik 

politikalarının oluşturmaya ya da revize etmeye öncelik verirken diğer taraftan siber saldırılara 

karşı siber ordular oluşturmaya bu tür sorunlarla başa çıkabilmenin yollarını aramaya ağırlık 

vermeye başlamıştır. 

 

4. SONUÇLAR 

Bireyler, toplumlar ve devletlerin öncelikli ve ortak hedefi; var olmak, kendini korumak, 

kendine karşı oluşabilecek tehlikelere karşı tedbirler almak, varlığını sürdürebilmek; kısacası 

güvenliğini sağlamaktır. Bu itibarla güvenlik, insanoğlunun hiçbir surette vazgeçemeyeceği bir 

ihtiyaçtır. İnsanoğlu güvenliği için tarih boyu pek çok defalar temel hak ve hürriyetlerinden 

feragat etmiş ve bu hak ve hürriyetlerinin sınırlanmasına dahi izin vermiştir(Canbay, 2009). 

Ancak birey temel insan hak ve özgürlükleri arasında yer alan sahibi olduğu verilerin korunması 

aynı zamanda insan şahsiyetinin korunması, demokratik hukuk devleti ilkesinin bir parçası olup 

bireyin her hangi bir mağduriyet yaşamaması açısından da hayati öneme sahiptir. 

Toplumun temel yapıtaşı olan bireylere ait kişisel veriler, kredi kartı verileri, e-posta, sosyal 

paylaşım üyelik bilgileri, sağlık, eğitim, iletişim, parola, damar izi gibi bireye özgü mahrem 

veri ihlali birey mağduriyeti yanında sosyal sorunları da beraberinde getirebilmektedir. 

Toplumun ortak kullandığı hava, demiryolu, metro gibi ulaşım hizmetleri, bankacılık-finansal 

hizmetler, su, gaz, enerji dağıtım merkezleri, sağlık hizmetleri gibi artık yaşamın 

vazgeçilmezleri olan bu hizmetler bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak çalışmaktadır. 
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Bu hizmetlerin çalıştığı sistem ya da altyapılar günümüzde siber tehdit altındadır. Bunlara 

yapılabilecek bir siber saldırı sonucu oluşabilecek hizmet kesintisi telafisi güç zararlar 

oluşturur. Bunlar maddi kayıpların ötesinde toplum iç barış ve güvenliğini tehlikeye atabilecek 

iç karışıklıkların doğmasına, ekmek, su dâhil yiyecek bulma sıkıntılarına, salgın hastalıklar gibi 

pek çok sorunların doğmasına sebep olmaktadır. 

Günümüzde bireysel çıkar ya da hedeflerden öte bir takım grupların hatta devletlerin 

birbirlerine karşı savaş olarak da kullanabildikleri siber tehditlere karşı başta bireyler olmak 

üzere ilgili tüm taraflar gerekli kontrol ve önlemleri almak zorundadır. Önlem almak için 

korunması gereken varlıkların belirlenmesi, ne tür tehditlerle nasıl başa çıkılacağının 

öğrenilmesi ve bu konuda toplum ve bireylerin aydınlatılması gerekmektedir(Şahinaslan, 

2012). Siber tehdit ve saldırıların daha karmaşık ve uluslararası etkiye sahip eylemlere 

dönüşebilmektedir. Bir ülkenin kritik altyapısında meydana gelen hasar veya arızanın ülkenin 

diğer kritik altyapılarını ve hatta diğer ülkelerin kritik altyapılarını da etkilediği bir 

gerçektir(URL 13). Bu sorunun bir toplumdan çıkıp diğer toplumları da etkileyerek küresel 

boyuta dönüşmesi demektir. Bunu önlemede de etkilenen tüm tarafların ortak eylem planında 

işbirliğine gitmesi, kendi yasa ve kurallarını bunları önlemede ortak payda da buluşturacak 

yasal düzenlemeler de dâhil saldırılar karşısında ortak hareket etmesi artık bir zorunluktur.  

Toplumların barış ve huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirebilmesi; küresel manada tehdit 

eder duruma gelen siber saldırılar karşısında farkındalığa sahip bireyler ile ortak payda da 

birlikte etkin önlemler alabilen toplumlardan geçmektedir. 
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