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ÖZ 

İşletmelere maliyet ve verimlilik avantajı sağlayan e-dönüşüm projelerinde kişisel 
verilerin gizliliğine gereken önemin verilmemesi başta olmak üzere yapılan bir takım 
yanlışlar büyük maddi zararlara ve itibar kayıplarına neden olabilmektedir.  

Şirketlerin bilgi varlıkları hızla dijital ağlar üzerine taşınmaktadır. Endüstri 4.0, IoT 
tabanlı yeni nesil teknoloji araçlarının kullanımıyla siber tehditlerin hedefi daha da 
büyümektedir. 2018 Küresel bilgi güvenliği araştırma raporunda robot bilim yâda 
otomasyon kullanan şirketlerin %40’ı sistemlerine yapılacak bir siber saldırının en 
kritik sonucunun sistemlerin kesintiye uğraması olduğunu belirtiyorlar (PwC, CIO ve 
CSO, 2018).  Diğer taraftan Alibaba.com e-ticaret sitesi 11.11.2017’de kutlanan 
Singles' Day gününde 1 milyar dolarlık satış işlem hacmini 2 dakika içerisinde 
tamamlamışken, 2018 yılında aynı işlemi 85 saniyede gerçekleştirmiştir (Alibaba.com, 
2018).  Ticarette küresel boyutta değişim gösteren dijital market uygulamalarında 
olduğu gibi e-dönüşüm projelerinde de müşteri güven ve sadakatinin sürdürülebilmesi 
şirketlerin ve müşterilerinin kritik bilgilerine ilişkin güvenliğin uçtan uca sağlanması 
ile mümkündür. 

Bu çalışma, işletmeler açışından ortaya çıkabilecek siber tehdit ve saldırılara bağlı 
oluşan yeni risklerin görülebilmesi ve etkili tedbirlerin önceden alınabilmesine katkı 
sağlamaya yönelik güvenlik çerçevesi oluşturma adımlarını sunmayı amaçlamaktadır. 

 
Anahtar kelimeler: Bilgi Teknolojileri, E-Dönüşüm, Siber Güvenlik, Dijitalleşme, Güvenlik 
Çerçevesi 

JEL Sınıflandırma Kodu: M15, L63, L86 
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SAFETY IN E-TRANSFORMATION APPLICATIONS 

ABSTRACT 

 

In e-transformation projects that provide cost and efficiency advantages to enterprises, 
a number of mistakes especially not giving special importance to personal data can 
cause big material losses and loss of reputation. 

 

The companies' information assets are quickly carried over to digital networks. The use 
of Industry 4.0, IoT-based next-generation technology tools, further increases the target 
of cyber threats. 40% of companies using robotics or automation in the global 
information security research report state that the most critical result of a cyber attack 
on their systems is the disruption of systems (PwC, CIO and CSO, 2018). On the other 
hand, the Alibaba.com e-commerce website completed the transaction volume of $ 1 
billion in 2 minutes on Singles' Day, which was celebrated on 11.11.2017, and in the 
85 seconds in 2018 (Alibaba.com, 2018). As in digital market applications that change 
globally in trade, maintaining customer trust and loyalty in e-transformation projects is 
possible by providing end-to-end security for critical information of companies and 
customers. 

 

The aim of this study is to present the steps of creating a security framework in order to 
see the new risks arising from the cyber threats and attacks that may arise from the 
enterprises' perspective and to contribute to the pre-acquisition of effective measures. 

 
Keywords: Information Technology, E-Transformation, Cyber Security, Digitization, Security 
Framework 
JEL Classification: M15, L63, L86 
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GİRİŞ  
 

Hızla dijitalleşen dünyada istenilen içeriklere, istenilen yer, zaman ve cihazlarla erişim imkânı 

oluşmaktadır. Son kullanıcı alışkanlıkları çeşitli yapay zekâ teknikleri ile izlenilmekte ve bu yolla 

ilerleyen süreçte tavsiyeler ve reklamlar iletilmektedir.  

 

Son kullanıcılarda oluşan talep ve beklenti değişmesiyle başlayan bu süreç çeşitli teknolojiler 

kullanılarak deneyimler ve geri bildirimlerin alınması teknoloji firmalarının laboratuvarlarında 

şekillenmektedir. Memnuniyet anketleri düzenlenerek veya ilave beklentiler ve yeni ihtiyaçlar 

tespit edilmekte ve geleceğe yönelik yatırımlara katkı sağlanmaktadır. Mobil teknolojiler ve 

yazılımlar üzerinden toplanan son kullanıcı deneyimlerine ait elde edilen veriler analiz, 

ölçümleme ve hızlı üretim aşamalarından sonra piyasaya verilen ürünler aslında teknolojik 

dönüşüm sürecinin bir ürünüdür. Önümüzdeki 25 yılda şu anki şirketlerin ancak üçte biri ayakta 

kalabileceklerdir. Bu şirketler teknoloji iyi kullanan, marka ve itibar değerini koruyan ve dijital 

dönüşüme ayak uyduranlardır (Kıvılcım, 2018).  

 

Bir firmanın marka ve itibar değerini korumak bir yönüyle bilgi güvenliğinin bir parçasıdır. Gizli 

kalması gereken şirket içi bir bilgi yeteri derece konamadığı durumda hem yasalar karşısında suç 

işlenmiş hem de müşteri ve iş ortakları bağlamında itibar kaybına neden olur. Aynı zamanda pek 

çok finansal zararlara sebebiyet verir. Çeşitli stratejik ve taktiksel boyutta düzenlenen hedefli 

saldırılar firmaları iş yapamaz hale getirir. Sıralanabilecek benzeri pek çok siber tehdit 

problemlerine karşı etkili bir savunma sistemi oluşturulmalıdır.  

 

Dijital dönüşüm projelerinin başlangıcından itibaren tüm uygulama geçiş evrelerinde güvenlik 

unsuru da dikkate alınarak gerekli kontrol ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Günümüzde 

yaşanan siber saldırı vakaları incelendiğinde aslında güvenliğin çok boyutlu yani bütünsel açıdan 

planlanmadığı durumu ortaya çıkmaktadır. Dijital dünyada sıklıkla duymaya bağladığımız bu tür 

güvenlik zafiyet probleminin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla çok katmanlı bir dijital 

güvenlik yaklaşımı ortaya konulmuştur. 
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1. DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE SİBER GÜVENLİĞİN ÖNEMİ 
 

Sanayi 4.0 süreci bütün dünyada hayata geçmektedir. Dijital dönüşümlere bağlı olarak akıllı 

sistemler, robot uygulamalar, sensörler, bulut bilişim, büyük veri tabanları, 3 boyutlu baskı 

makinaları bu sürecin parçalarıdır. Dolayısıyla tüm sektör firmaları, kamu kurumları, özel veya 

resmi organizasyonlar dijital dünyanın bir kolu haline gelmektedir. Dijital dünyanın önünde 

aşılması gereken problemlerin başında siber güvenlik gelmektedir. Siber güvenlik alanında 

yapılan yatırımlar, doğrudan milli güvenliğe yapılan yatırımlardır. Dünyada, günde 230 bin kötü 

niyetli yazılım ve virüs eklenerek yayılmaktadır. 

 

Siber saldırılar sonucu dünyaya oluşan kayıp, 2017 yılında yaklaşık 500 milyar dolardır. 2020 

yılında ise yaklaşık 2 trilyon dolar olarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, siber güvenlik artık bir 

sanayi koludur (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018). Alınabilecek basit düzeyde 

güvenlik tedbirleri yetersiz kalmaktadır. Çünkü saldırganlar artık daha deneyimli ve bu alanda 

bilgili ve tecrübeliler. Acımasız saldırı senaryoları ve hacker yöntemleri gizli veya açık formlarda 

en ince detaylarına varana kadar uygulanma biçimleri tariflenmektedir. Bu durumdan vazife 

çıkaran tecrübeli veya tecrübesiz kişiler, dünyanın bir ucundan hedefli veya hedefsiz olarak 

internetten saldırı düzenlemektedirler. Bazen bu saldırlar devletler eliyle çeşitli istihbarat 

birimleri kullanılarak profesyonelce gerçekleştirilmektedir. Saldırı nedeniyle milyarlarca dolar 

maddi kayıplar ve bilgi kayıpları yaşanmaktadır. Kaçınılmaz olan bu tehlike ve kayıplara karşı 

dijital altyapı ve yazılımsal bilgi varlıkları mutlak korunaklı olmalıdır. 

 

Dünyada siber güvenlik alanında yapılan yatırımlar yükselen bir artış göstermektedir. Ülkemizde 

her gün 48 milyon kişi interneti kullanmakta ve son 5 yılda yapılan siber güvenlik harcaması, 340 

milyon dolar civarındadır (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018). Bölgelere göre 

baktığımızda ise siber güvenlik çalışmaları için, Amerika’nın 2017 yılında yaklaşık 31,5 milyar 

dolar, Batı Avrupa’nın ise 19,5 milyar dolarlık bir harcama yaptığı hesaplanmaktadır (IDC 

Analyze The Future, 2017). 

 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak süre gelen değim ve dönüşümler bilimde, 

politikada, ticarette, sosyal ve ekonomik yaşamda yeni fırsat ve olanakları beraberinde 
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getirmiştir. Ancak bu dijital dönüşüm yaşanırken siber güvenliğin kritik bir unsur olduğu 

bilinmesi gerekir. Gün geçtikçe artan siber saldırı ve tehditlere maruz kalan organizasyonların 

siber güvenlik stratejilerini hayati bir konu olarak ele almalarını ve buna yönelik çözümlere her 

zamankinden daha çok yatırım yapmalarını gerektirmektedir. 

 

Tek bir siber güvenlik vakası büyük işletmeler için ortalamada 861.000 dolar maliyet 

oluşturuyor. KOBİ’ler için ise bu rakam 86.500 dolar (Kaspersky, 2017) 

 

2018 Mart ayında Symantec güvenlik firması tarafından kendi güvenlik uygulamaları baz 

alınarak ülkelerdeki IP adreslerine yapılan IoT saldırılarına ilişkin ülkeler bazındaki rapor özeti 

Şekil 1’de verilmiştir. Dünya ölçeğinde yayımlanan bu raporda nesnelerin interneti (IoT)  

saldırılarının 2017 yılında, 2016 yılına oranla %600 arttığı vurgulanmaktadır. Bu rapora göre 

yapılan saldırıların dağılım oranları Çin %21 ile birinci, ABD’nin %10,6 ile ikinci, Brezilya’nın 

da %6,9 ile ilk üç sırayı paylaşmaktadır. IoT saldırılarına kaynak teşkil eden ülkeler arasında 

ülkemizin %4,1 ile yedinci sırada yer almaktadır (Symantec, 2018). Ülkemiz 2016 yılında ilk 10 

sırada yer almazken 2017 yılında hızla üç basamak birden yükselerek 7 sıraya çıktığı 

gözlemlenmektedir. 

 
Şekil 1: Ülkelerdeki IoT saldırılarının dağılımı (Symantec, 2018) 

 
İllegal terör amaçlı hareket eden birçok kişi ve grubun yatırım maliyetlerinin düşük, insan kayıp 

oranlarının az ve oluşturulan bir siber silahla yaygın bir hedefi defalarca etkiyebilmesi dolayısıyla 
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terör kaynaklı saldırılarda da artış gözlenmektedir. Özellikle Rusya, Çin, ABD, İran, Kuzey Kore 

arasında hükümet politikalarına yansıyan karşılıklı suçlamalara neden olmaktadır.  Rusya, Kuzey 

Kore ve İran finansal kurumlara saldırılarda, Çin ise siber casusluk alanında en aktif ülkeler. 

Siber suçlarda Rusya ilk sırada Kuzey Kore ikinci sırada yer alıyor (ALTUN, 2017). Yakın 

zamandaki pek çok gelişme ve yaşanmış örnekler güvenlik zafiyetlerinin varlığını 

göstermektedir. Dijital dönüşümü yaşayan her kurumun, sektörlerin siber açıklıklarla etkili 

mücadele etmeli ve ülke güvenlik boyutuyla da ele alınmalıdır. 

 

2. SİBER TEHDİTLERDEKİ YAPISAL DEĞİŞİM 
 

Bilgi teknolojilerini hedef alan siber tehditler, yıllar içeresinde şekil ve taktiksel atak 

değişiklikleri ile dijital dünyanın problemi olmaya devam etmektedir. Saldırı yöntemlerindeki 

değişiklikler çoğu zaman işletmelerin almış oldukları basit güvenlik seviyelerini aşmaktadırlar. 

Güncel yeni nesil uygulamalarını desteklemeyen basit güvenlik taraması gerçekleştiren koruma 

tedbirleri yetersiz kalmaktadır. Günümüz saldırıları çok boyutlu ve çok aşamalı olabilmektedir. 

Arada kalan boşluklar gelişmiş açıklık tarayıcı yazılımlar tarafından tespit edilebilmektedir. Bu 

açıklık saldırgan tarafından tespit edildiğinde zararın boyutu maddi kayıplar ve itibar yönünden 

artmaktadır. Bilgi kaynaklarına ve sistemlere zarar veren bu yıkıcı unsurlar son çeyrek yıl 

içeresinde Şekil 2’de görüldüğü biçimde taktik, yetenek ve etkileri bakımından nesil 

değişimlerine uğramıştır.  

 
Şekil 2 Siber Saldırılardaki Nesil Değişimleri (Check Point Software Technologies, 2018). 

1980’li yıllarda kişisel bilgisayarların bir ağ üzerinden haberleşmediği dönemlerde yaygın olarak 

kullanılan disketler üzerinden virüsün ilk sürümü(gen 1) yaygınlaşmaya başladı. Buna basit anti-
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virüs uygulamaları geliştirilerek önlem alındı. 1990’larda ağ ve internetle birlikte ikinci 

sürüm(gen 2) diye bilinen dolandırıcılık ve hırsızlık teşebbüsleri baş göstermeye başladı. Önlem 

olarak anti virüslerin yanı sıra güvenlik duvarları gibi ağ tabanlı önlemler alınmaya başlandı. 

2000’li yıllara gelindiğinde bilgi teknolojileri altyapısına yönelik üçüncü sürüm(gen 3) ile 

uygulamalar üzerindeki güvenlik açıklıkları kullanılarak sistemler sabote edilmeye, sömürülmeye 

çalışıldı. Veri tabanlarına yönelik ‘SQL injection’ ve solucan saldırıları düzenlendi. Bu dönemde 

saldırıya özel farklı kurumsal güvenlik teknolojileri kullanılmaya başlandı. 2010 yılında 

dördüncü sürüm(gen 4) yani daha karmaşık ve profesyonel yöntemlerle saldırılar yapılmaya 

başlandı. Kişisel bilgiler ve veri tabanları ele geçirilmeye, sunuculara, bilgisayarlara, dosyalara 

şifreler konularak mağdurdan fidyeler istenmeye, bu kötü amaçları gerçekleştirmek için ‘spam’ 

ve tuzak maillerde artış yaşandı, sahte link ve adreslere tıklatılarak farklı adreslere yönlendirme 

yapılarak kullanıcı bilgi ve şifreler ele geçirildi. Tedbir olarak çok çeşitli güvenlik ürünleri, farklı 

çözümler ve gelişmiş önlemler kullanılmaya başlanıldı. Fakat güvenlik yönetimi iyice karmaşık 

ve zor yönetilir bir boyuta ulaştı. İçinde bulunduğumuz nesnelerin interneti(IoT), bulut ve mobil 

uygulamalar, kritik enerji ve askeri sistemler, hızlı hareket eden, uzaktan algılayan duyarlı 

sistemler, yeni nesil akıllı dijital uygulamalar ve alt yapıdaki yoğunluk gibi pek çok unsur 

güvenliği içinden çıkılamaz hale getirdi. Basit ve yönetilemeyen, bir birleri ile bütünleşik 

olmamış parçalı güvenlik çözümleri etkisini kaybetmiştir. Kurumsal ve bütünsel bir güvenlik 

şemsiyesine ihtiyaç vardır. 

 

3. E-DÖNÜŞÜMDE SİBER GÜVENLİK ÇERÇEVESİ 
 

E-dönüşüm projelerinde olası siber tehditleri önceden görmek, iş ve hizmet süreçlerinde yazılım, 

donanım ve iletişim teknolojilerinden güvenli bir şekilde yararlanmak ve olası siber zorbalıklara 

karşıda etkin mücadele yöntemi bilişim uygulamalarının temelinde yer almak zorundadır. 

Tehdit ve saldırılara karşı tek konsol üzerinden izlenebilen ve yönetilebilen, korunan varlıkların 

zafiyetlerini tespit ve önlemini alan, hiçbir boşluk alan bırakmayacak şekilde takip ve 

güncellenebilen yapılara ihtiyaç vardır. Zafiyetlerin önceden tespit edilerek kısa zamanda 

kapatılması ve bütünsel bir güvenlik mimarisinde uçtan uca ele alınması gerekmektedir.  
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Şekil 3 E-Dönüşümde Siber Güvenlik Çerçevesi 

 
Her geçen gün daha da karmaşık ve telafisi güç etkiler doğurabilecek tehditlere karşı tam bir 

güvenlik şemsiyesi oluşturmak tam olarak mümkün görülemese de önerilen Şekil 3’de verilen E-

Dönüşüm güvenlik çerçevesindeki adımların işletilmesiyle olası risk ve kayıpların önlenmesi ya 

da en az hasarla atlatılması sağlanabilir.  

 

a. E-Dönüşüme Yönelik Bilgi Varlıklarının Belirlenmesi 
 

Bilgi varlıklarının belirlenmesi, gizlilik derecelerine göre sınıflandırılarak dijital dönüşümde 

bilginin gizliliğinin güvence altına alınmaya yönelik çalışmadır. Bilgi varlıkları, bilginin 

niteliğine, tutulduğu ortama, saklanmasına, sunulmasına, işlenmesine ya da aktarılmasına ilişkin 

E-DÖNÜŞÜME YÖNELİK BİLGİ
VARLIKLARININ BELİRLENMESİ
•Mevcut Mimari Yapı
•Donanım Bileşenleri
• İşletim Sistemleri
•Uygulama Yazılımları
•Veritabanları
•Ağ Yapısı ve Erişimler

E-DÖNÜŞÜM  ANALİZİ VE PLANLAMA
•Planlanan Mimarinin Projelendirilmesi
•Yeni Nesil Teknolojik Yatırımlar
•Güçlü Ağ ve İnternet Erişimi
•Varlıklara Dayalı Güvenlik Analizi
•Siber Tehdit Önleyici Güvenlik Uygulamaları

GÜVENİLİR YAZILIM VE SİSTEM 
ALTYAPISININ KURULUMU
•Yazılım Entegrasyonu
•Veri Tabanı Entegrasyonu
•Yönetilebilir Güvenlik Yapılandırılma
•Kimlik Yönetimi ve Yetkilendirme
•Güvenli Ağ ve Sistem Kurulumu
•Zafiyet Yönetimi

KONTROL VE İYİLEŞTİRME
•Güvenlik Standart ve Politikalarına Uyum
•Güvenlik İz Kayıtlarını Tutma ve Takip
•Yedekleme ve Kurtarma
•Güvenlik Kontrol ve Testleri
•Sürekli İyileştirme
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hususlar göz önünde bulundurularak sınıflandırılır. (Ulaştırma ve Haberleşme Denizcilik 

Bakanlığı, 2016). Bunlar; 

• Mevcut Mimari Yapı 

• Donanım Bileşenleri 

• İşletim Sistemleri 

• Uygulama Yazılımları 

• Veri tabanları 

• Ağ Yapısı ve Erişimler 

 

Bu çalışma yapılırken mevcut varlıkların korunmasında öncelik verilecek belirlenen gizlilik 

derecelerine göre kategorize edilir. Şekil 4’de bir bakanlığa ait sınıflandırma örneği verilmiştir. 

 
Şekil 4 Bilgi Güvenliği Gizlilik Dereceleri (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018) 

 

Sahip olunan bütün varlıkların güncel ve tutarlı dökümü, işletim sistemleri, veri tabanları, 

sunucular, kurumsal erişim bağlantıları, bunlar arasındaki yetki protokolleri, kısıtlamalar, izinler, 

paylaşımlar, güvenlik süreç modelleri kayıt altına alınır. Bu şekilde dönüşüm sonrası hatalı veya 

geride unutulan bilgilerin önüne geçilmiş olunur. Mevcut durum analiz edilirken, belirlenmiş olan 

çalışma boyutları kapsamında doküman analizi, mülakat, soru setleri gibi çeşitli analiz teknikleri 

kullanılmaktadır (IIBA Standart and Resources, 2009).  Ayrıntılı olarak yapılan bu analiz 

üzerinde kullanılmakta olan mevcut güvenlik yapılanması ve uygulanan politikalar ve yaşanan 

problemler varsa belirlenir. Böylece dönüşüm entegrasyonu için ön hazırlık aşaması 

tamamlanmış olunur 

GİZLİLİK

Çok Gizli
Özel
Ticari Gizli
Gizli
Kişisel Gizli
Kişiye Özel
Tasnif Dışı
Hizmete Özel
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b. -Dönüşüm Analizi ve Planlama 
 
Bu kapsamda strateji ve eylem planları geliştirilir. Dönüşüm öncesi yapı ve ilişkiler ayrıntılı 

olarak analiz edilir (BILGEM, 2018). Geleceğe yönelik model geliştirilir, gerekli adımlar 

belirlenir, öncelikle dirilir, isterler ve kaynaklar doğrultusunda yol haritası belirlenir. Kurumun 

bilgi teknolojilerine dayalı büyüme hedefleri gelecek vizyonu kapsamında e-dönüşüm projesi 

planlanır (Jeffrey, 2012).  

 

Analiz ve planlamada dikkate alınacak başlıklar; 

• Planlanan Mimarinin Projelendirilmesi 

• Yeni Nesil Teknolojik Yatırımlar 

• Güçlü Ağ ve İnternet Erişimi 

• Varlıklara Dayalı Güvenlik Analizi 

• Siber Tehdit Önleyici Güvenlik Uygulamaları 

Dijital dönüşüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek boyutta, beklentileri karşılayacak perspektifte, 

siber güvenlik altyapısına sahip yeni nesil araçlarında sisteme dâhil olduğu bir platform şeklinde 

geliştirilir (Vargas, 2010). Benzer uygulama örnekleri incelenir. Tasarım, kurulum, yapılandırma, 

uyarlama, vb.) ve kapsamı (sunucu, ağ cihazları, depolama, vb.) belirlenmeli, hizmet kapsamında 

gerçekleştirilmesi istenen güvenlik yapılandırma faaliyetleri iç veya dış hizmet alımı şeklinde 

detaylı güvenlik analizleri de dâhil edilerek plan aşaması tamamlanır.  
 

3.3 Güvenilir Yazılım ve Sistem Altyapısının Kurulumu 
 

Dönüşüm projelerinde çalışanların verimli ve işgücü kaybı yaşamadan güvenli şekilde işlemlerini 

devam ettirebilmeleri güvenilir bir yazılım ve kesintisiz bir altyapı ile mümkündür. Planlanan 

proje doğrultusunda aşağıdaki işlem adımları işletme varlıklarına göre takip edilir 
 

• Yazılım Entegrasyonu 

• Veri Tabanı Entegrasyonu 

• Yönetilebilir Güvenlik Yapılandırılma 

• Kimlik Yönetimi ve Yetkilendirme 

• Güvenli Ağ ve Sistem Kurulumu 

• Zafiyet Yönetimi 
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E-Dönüşüm projelerinde internet ve hızlı ağ bağlantıları çok önemlidir. Omurga ağ bağlantıları 

aktif hale getirildikten sonra donanımsal ürünler uzman kişiler tarafından prosedürlere uygun 

şekilde yerleştirilir. Planlanan mimaride verileri, uygulama yazılımlarının, sistem ve donanım 

cihazlarının siber saldırılara duyarlı şekilde kurulumu, işletimi ve bakımı profesyonel ekipler 

tarafından yapılır. Daha çok web uygulamalarının ağırlıkta olduğu e-dönüşüm projelerinde farklı 

platformlarda çalışan yazılımların güvenilir bir altyapı ile entegrasyonu sağlanır, yetkisiz 

erişimlere tamamen kapalı hale getirir. 

Yeni nesil saldırı tespit ve engelleme sistemi, güvenlik duvarı, DLP-veri sızıntısı engelleme 

sistemi, WAF (web uygulama güvenliği), DoS/DDoS engelleme ve tespit sistemleri, log 

yönetimi, URL ve içerik filtreleme çözümleri, analiz ve korelasyon sistemleri, erişim kontrolü, 

veri tabanı aktivite monitörü, APT(hedef odaklı saldırı koruma), yük dengeleme, SSL ve VPN 

(şifreli erişim) gibi zafiyet önleme ve güvenlik araçlarının yönetim ve işletimi güvenlik uzmanları 

tarafından konumlandırılmalıdır. Yama ve güncelleme gibi süreçler izlenerek sürekli denetim 

altında tutulmalıdır.  

Bilgi sistemlerine erişim kimlik tanımlama ve yetkilendirme prosedür çok düzgün şekilde 

işlemelidir. Varlıklar, kullanıcı profil bilgileri, e-posta adresi, kaynaklara (uygulamalar, işletim 

sistemleri, dizinler vs.) erişim için gerekli olan kullanıcı adı şifre, atanmış roller işe alım ve işten 

ayrılma durumlarında sıkı takibi yapılmalıdır. 

Önceki kullanımda olan veri, bilgi ve belgeler varsa bu kayıtların yeni mimariye aktarımı veri 

tabanında bulunan tabloların, ilişkilerin, kuralların, kayıtların titizlikle eşlenmesi gerekir. Veri 

tabanı sunucularına erişme yetkisi olan web sunucuları, işletim sistemleri, kullanıcı tanımları, 

yetki ve kısıtlamalar uzman kişiler tarafından güvenlikli hale getirilmelidir. Güvenliği sağlamanın 

bir diğer yolu, saldırıların nasıl gerçekleştirildiğini bilmekten ve anlık takip etmekten 

geçmektedir. Varlıklar üzerinde varsa zayıf noktaların belirlenmesi, izlenmesi, açıkların ve 

tehditlerin belirlenmesi, açıklıkların önlenerek çözümün zamanında tesis edilmesi ve sonucun 

raporlandığı yönetim sistemleridir. Bilgi varlıklarının çeşitli ve karmaşık hale gelmesi bu tür 

önlem gözetim merkezinin kararlı ve bütünlük içerisinde yetkin ve sorumlu kişiler tarafından 

ve/ya konunun uzmanları tarafından izlenip anlık ve prosedürlere uygun şekilde ortaya çıkan 

açıklıklar kapatılmalıdır. Böylece önceki yapıda kullanılan bilgi ve kaynakların yeni mimariye 

aktarımı gerçekleşmiş olur.  
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3.4. Kontrol ve İyileştirme 
 

Yeni nesil mimariye dayalı kurulan sistemin sürekliliğinin ve güvenliğinin güncel kalabilmesi 

için belli başlı kontrol ve iyileştirme prosedürleri uygulanır. Bunlar; 

 

• Güvenlik Standart ve Politikalarına Uyum 

• Güvenlik İz Kayıtlarını Tutma ve Takip 

• Yedekleme ve Kurtarma 

• Güvenlik Kontrol ve Testleri 

• Sürekli İyileştirme 

 

Sistemlerin siber saldırılara karşı dayanıklılığının sağlanması için takip edilmesi gereken 

uluslararası güvenlik standartları ve kılavuzlar vardır. Bu prosedürlerin yerine getirilmesi zafiyet 

ve tehditlerin azaltılması yönünde sistemler sürekli kontrol ve gözlem altında tutulur.  Siber 

tehditlere karşı alınması gereken uluslararası en iyi yaklaşımlar, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005, 

NIST, COBIT, PCI DSS vb. uluslararası standart kontrol kılavuzlarıdır. 

 

Veri kayıplarına karşı sistemlerin ikincil hatta üçüncül bir alanda güncel verilerin yedeği 

tutulmalıdır. Yedeklenen veriyi optimize etmek, kurtarma anında en hızlı sürede geri 

döndürebilmek kritik öneme sahiptir. Kurulan sistem üzerinde dâhil olan bütün bilgi varlıkları 

üzerinde açıklıkların kapatılması, sürüm güncelleme, kayıt denetimleri yapma, düzenli güvenlik 

testleri yaparak sonuçlarını işlenmesi ve güvenlik sisteminin kontrol altında tutulması gereklidir.  

 

Günümüz dijital dönüşüm sistemleri çoğunlukla 7x24 saat çalışabilir mimariler üzerine inşa 

edilmektedir. Uygulamalar ve cihazlar kesintisiz şekilde donanım ve yazılım güncellemesi 

yapılacak şekilde yönetilerek vakit kaybetmeden siber ataklara karşı güvenlik açıklıkları 

giderilmelidir. Düzenli şekilde güvenlik durum raporları analiz edilmelidir. Çıkan eksik noktalar 

ve iyileştirme alanları sürekli yeni nesil teknolojilerle desteklenmelidir. Kritik bilgi ve yetkilere 

sahip çalışan kişilere farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri ile desteklenmelidir.  
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Bilgi varlıkları ve iletişim teknolojileri üzerindeki günümüz siber tehditlerin risk dağılımlarını ve 

etki faktörlerini görmek ve güvence altına almak için tehditleri izlemek ve yönetmek gereklidir. 

İz kaydı ve takip; sistemlerde yaşanan ve kayıt altına alınmış olay bilgilerinin toplanmasına ve 

sistemlerde yapılan işlemler hakkında analiz ve raporların takip edilmesine dair işlemlerdir. 

Yazılımlar, işletim sistemleri sunucular, uygulamalar, ağ cihazları ve enerji-altyapı sistemlerinin 

izlenmesinde aktif olarak kullanılmaktadır. Her kurumun kendi varlıkları ve iş koluna ait muhtelif 

risk güvenlik değerlerine sahiptir. Toplanan veriler raporlanırken aynı zamanda grafikleri ve 

geçmiş analizleri de oluşturulur. Belirlenen uyarı kriterine uygun şekilde, sorun durumlarında 

alarm oluşturur ve ilgili kişilere e-posta/sms gibi uyarılar gönderir.  
 

Siber saldırı veya fiziksel bir felaket durumunda veri kaybını önlemek ve iş sürekliliğini 

sağlayarak aşırı hizmet kesintilerinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirdir. Kamusal kesimin veri 

kaybı ve veri kesintilerine tahammülü yoktur. Sistemlerin ikincil hatta üçüncül bir alanda güncel 

verilerin yedeği tutulmalıdır. Yedeklenen veriyi optimize etmek, kurtarma anında en hızlı sürede 

geri döndürebilmek kritik öneme sahiptir. Yedeklemede elle ve müdahale gerektirmeyen 

otomatik olarak bulut veya sanal veri depolama merkezleri ile entegre edilmiş hızlı, yenilikçi, 

kolay yönetilebilen teknolojilerle, esnek artırılabilen veri kapasitelerine sahip yedekleme altyapısı 

inşa edilmelidir. 
 

Her gün çok sayıda zararlı virüs, worm, trojan ile belli açıklıklar üzerinde çalışan exploit’ler 

etrafımızı sarmış durumdadır. Öncesinde kritik bilgi üreten ve işleyen personel, bilgi güvenliği 

farkındalık eğitimi ile siber tehditler konusunda bilinçlendirilmelidir. Varlıkların güvende olup 

olmadığı kullanılan güvenlik kontrollerinin denetlenmesi ile saptanabilir. Güvenlik testlerini 

gerçekleştiren açık kaynak kodlu yazılımlar oldukça faal olarak kullanılmaktadır. Tespit edilen 

açıklıklarla ilgili güvenlik önlemi alınarak yeniden ilgili açıklık sızma testine tabi tutularak 

kontrol edilir ve zafiyetin giderildiği garanti edilir (Şahinaslan Ö. , Çok Katmanlı Mimariye 

Dayalı Siber Güvenlik, 2016). Bu yazılımlarla içerden veya dışarıdan saldırgan rolünde sistemi 

kırma ve ele geçirme dâhil bilgi varlıkları üzerinde pek çok zorlama ve sızma senaryoları 

uygulanır. Siber dayanıklılık ve olası hizmet engelleme ataklarına karşı dijital sistemlerin ayakta 

kalma durum raporu oluşturulur. Tüm bu süreçler bir güvenlik takip ve önleme sistemi ile düzenli 

şekilde bir otomasyonla desteklenmesi gerekir. 
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SONUÇ 
 

E-Dönüşüm dönüşüm projelerinde olası siber tehditleri önceden görmek, iş ve hizmet 

süreçlerinde yazılım, donanım ve iletişim teknolojilerinden güvenli bir şekilde yararlanmak ve 

olası siber zorbalıklara karşıda etkin mücadele yöntemi bilişim uygulamalarının temelinde yer 

almak zorundadır. Bu çalışmaya E-Dönüşüm uygulamalarında kritik bilgi sistemlerine yönelik 

gelebilecek siber tehdit ve saldırı risklerinin önceden görülerek etkili tedbirlerin şirket ve müşteri 

tarafında uçtan uca alındığı siber güvenlik çerçevesinin oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Aynı 

zamanda günümüz siber tehditlerinin önemi ve etkileri incelenmiştir. Bilgisayarın yaygın 

kullanılmaya başlanıldığı son 30 yıl içeresinde yaşanan virüs ve türevlerinin yapmış olduğu 

tahribatın etki ve önlemler üzerinde bilgi aktarılmıştır.  

 

Dönüşen dijital teknolojileri, ticari, ekonomik ve sosyal hayatta bireyler, kurumlar ve devletler 

için yeni fırsatlar ve olanakların beraberinde kaçınılmaz olan siber tehdit önleminin gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Öncelikle sahip olunan dijital bilgi varlıkları tespit edilerek eski ve yeni 

yatırımlar güvenlik boyutunda incelenmelidir. Gelecek yatırım planlaması doğru ve güçlü 

yapılmalı, güvenlik ürünlerinin güncel teknolojiyi destekleyen yapıda olması ve profesyonel 

kişilerce güvenli şekilde yapılandırılmalıdır. Ardından geçiş öncesi ve geçiş sonrasında belli 

dönemlerde güvenlik politikaları doğrultusunda sızma testleri, iyileştirme, güncelleme, takip ve 

raporlamalar gerçekleştirilmelidir.  

 

Bildiride ana başlıkları ile çerçevesi oluşturulan güvenlik modeli E-devlet uygulamalarından 

finans ve bankacılık uygulamalarına, elektronik ticaretten dijital medyaya, giyilebilir 

teknolojilerden robotik sistemlere, sosyal medyadan sanal gerçekliğe kadar tüm dijital ve 

dönüşüm uygulamalarında rahatlıkla uygulanabilir.  Böylece daha güvenli ve güçlü bir dijital 

gelecek için güvenli platformların oluşturulmasına katkı sağlanmış olur. 
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