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SİBER SALDIRILARA SİBER SALDIRILARA 
KARŞI ÖNLEMİNİZİ KARŞI ÖNLEMİNİZİ 
ALDINIZ MI?ALDINIZ MI?
WannaCry isimli fidye 
yazılım programının 
Türkiye dahil tüm dünyada 
etkili olması, “Siber ve 
benzeri risklere karşı 
ne yapılabilir” sorusunu 
gündeme getirdi. Pratik 
önlemler yanında siber 
riskler sigortası ise şirketler 
için kalkan görevi görüyor.

A ralarında Türkiye’nin de bulun-
duğu 150’yi aşkın ülkede en 
az 100 bin kuruma siber saldırı 
düzenlendi. Saldırıda virüs ko-

ruma programlarının önleyemediği “Wan-
naCry” (Ağlamak istiyorum)  adlı zararlı ya-
zılımın kullanıldığı belirtildi. 12 Mayıs Cuma 
akşamı düzenlenen siber saldırı; firma, resmi 
kurum ve tüketicilere ait on binlerce bilgisa-
yarı kullanılamaz hale getirdi.

Alman demiryolları işletmesi Deutsche 
Bahn’ın sistemleri kilitlendi, istasyonların 
dijital göstergeleri bozuldu. İngiltere’de 
hastaneler hedef oldu ve bazı ameliyatlar 
yapılamadı. Aralarında telekomünikasyon 
devi Telefonica, elektrik şirketi Iberdrola ve 
doğal gaz şirketi Gas Natural’ın da bulun-
duğu birçok İspanyol devi de saldırıdan 
etkilendi. Söz konusu firma çalışanlarına 
bilgisayarlarını kapalı duruma getirmeleri 
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söylendi. Renault da küresel siber saldırı-
dan etkilenen ilk Fransız firması oldu.

Rusya’ya ulaşan siber saldırının hedefin-
de ise bankalar vardı. Ukrayna, Hindistan, 
Tayvan ve Türkiye de etkilendi. Türkiye’de 
bir fabrikada üretim geçici olarak durdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, sosyal 
medyadan yaptığı açıklamada, “Dünyada 

yayılan WannaCry zararlısından korunmak 
için Windows sistemleri ve antivirüsleri 
güncelleyin! Sisteminizi taratmayı ihmal 
etmeyin" uyarısında bulundu.

Fidye yazılımı olarak bilinen virüs ile 
Windows işletim sistemine bilgisayarlar-
daki tüm veriler şifreleniyor ve şifrenin çö-
zülmesi için ortalama 300 dolarlık ödeme 
talep ediliyor.

Nasıl yapılıyor?
Siber zorbalar kurbanlarını ekte fatura, 

iş teklifi, güvenlik uyarısı ya da başkaca 
makul dosyalar içeren spam e-postalarla 
ağlarına düşürdü.

Dünya genelinde yayılan fidye yazılı-
mının şifreleyici ve kilitleyici olmak üzere 
iki farklı türü var. Şifreleyici türü, bulaştığı 
bilgisayardaki her türlü veriyi şifreliyor ve 
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kullanıcının bunları açmasını engelliyor. Ki-
litleyici tür ise bilgisayarın kilitlenmesine 
ve sadece dosyaların değil, tüm sistemin 
erişilemez hale gelmesine neden oluyor.

WannaCry sadece bir fidye yazılımı 
değil, aynı zamanda bir solucan. Yani bil-
gisayarınıza girdiğinde, yayılmak üzere 
başka bilgisayarlar arıyor.

300-600 dolar isteniyor
Saldırıyı düzenleyenler genellikle dos-

yaları ve sistemi erişime açacak olan özel 
anahtarı vermek için bilgisayarın sahibin-
den belli bir ücret talep ediyor.

Saldırılarda, ağırlıklı olarak kilitleyici 
tür yazılımın kullanıldığı ve kullanıcılar-
dan anahtarı vermek için sanal para birimi 
Bitcoin ile 300-666 dolar değerinde bir 
ödeme talep edildiği belirtiliyor.

Güvenlik araştırmacıları, bazı kurban-
ların dijital para bitcoin üzerinden ödeme 
yaptığını fakat siber zorbalara ne oranda 
para gittiğini bilmediklerini gözlemledi.

Nasıl korunuruz?
Microsoft’un 14 Mart’ta yayımladığı 

MS17-010 yaması, saldırıya karşı bilgisa-
yarınızı güvenli hale getiriyor. Siber saldı-
rılardan sürekli korunmak için Windows 
sisteminizi, anti virüs yazılımınızı gün-
celleyin ve sisteminizi sık sık taratmayı 
ihmâl etmeyin.

e-suçların ve siber tehditlerin arttı-
ğı günümüzde yılda 1 milyondan fazla 
kişi siber saldırılara maruz kalıyor. 2011 
yılında dünya genelinde siber güvenlik 
için yapılan 60 milyar dolarlık harcama ise 
konunun önemini gözler önüne seriyor.

Günümüzde işletmeler sanal örgütlere 
dönüşüyor, bağlı oldukları bilgi sistemle-
rinin ve dış kaynak kullanımlarını da buna 
bağlı olarak (hosting, depolama, bulut veri 
depolama sistemleri) artırıyor. 

Kurumsal şirketlerin bilişim sistem-
lerine bağımlılığı arttıkça sistemin gü-
venlik açıkları da ne yazık ki aynı şekilde 
artıyor. Bilişim sistemlerine bağlı olan 
bu işletmeler, herhangi bir bilgisayara 
gelecek zarar ve güvenlik ihlalleri nedeni 
ile çok ciddi mali kayıp tehlikeleriyle karşı 
karşıya kalıyor.

 
 Türkiye’deki riskler

 Son dönemde yaşanan gelişmeler 
ülkemizde de ‘siber riskler’ ve bu risklere 

karşı alınması gereken önlemlerin öne-
mini ortaya koydu. 

Siber saldırılar sonrasında üretim sü-
reçlerinde yaşanan yavaşlama ve dur-
malardan kaynaklanan finansal zararla-
rın yanında özel bilgilerin bu saldırılar 
sonrasında yok olması veya çalınması 
sonucu 3. şahıslarda da zararlar oluş-
turuyor. 

Risk ve riske karşı önlemden bahset-
tiğimizde de kuşkusuz akla ilk ‘sigorta’ 
geliyor. Ancak, geleneksel sigortalar, 
modern dünyanın korsanları hackerların 
yarattığı risklere karşı yetersiz kalıyor. 
Bu nedenle, birey ve kurumların siber 
tehditlere yönelik olarak mutlaka ‘siber 
riskler sigortası’ yaptırmaları gerekiyor. 

Siber riskler sigortası, birey ve işlet-
meleri, kimlik sahtekarlığı, gelir kaybı, 
itibar kaybı gibi risklere karşı güvence 
altına alıyor. 

Üretim alanında yaşanan durak-
lamalardan, firmaların yaşadığı itibar 
kayıplarına tüm tedbirlere rağmen ön-
lenemeyen saldırıların zararlarını siber 
riskleri sigortaları karşılayarak firmaların 
kayıplarını minimize ediyor.

Bu tip sigortalar şu ve benzeri temi-
natlardan oluşuyor: Şirketin veri kaybı ile 
ilgili kriz yönetim masrafları, bilgi işlem 
Forensic masrafları, veri kayıpları resto-
rasyon masrafları, hacker saldırısından 
sonra iş durması riskleri, şantaj ve fidye 
maliyetleri, 3. şahıslara ait gizli bilgilerin 
ifşası ile oluşan masraflar.

✓ Üyelik gerektiren sitelere giriş yap-
madan önce, ilgili web adresini bizzat 
kendiniz yazın. 
✓ İnternette kullanılan şifrelerde 
doğum tarihi gibi kolayca tahmin 
edilebilecek şifreler kullanmayın. 
✓ Zorunlu kalınmadıkça kimlik bil-
gilerinizi bilinen kurumların dışında 
paylaşmayın. 
✓ Bilgisayarlarınızdaki anti-virüs 
yazılımlarının düzenli olarak güncellen-
diğinden emin olun.
✓ İnternetten yapılan bankacılık 
işlemlerini, düzenli olarak kredi kartı 
ekstrelerinden kontrol edin.

Aklınızda bulunsun!

✓ Bilgileriniz ele geçirilebilir 
✓ Sistemleriniz sabote edilebilir
✓ Yüksek gizli bilgileriniz ele geçirilebilir
✓ Dosyalarınıza erişiminiz engellenebilir
✓ Kurumsal varlıklar izinsiz ele geçirilebilir
✓ Sistemler durdurulabilir
✓ Kurumsal bütünlüğe saldırı olabilir 

Siber saldırılar 
nelere yol açıyor?
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S igorta brokerliği ve risk yöne-
timi şirketi Marsh’ın da çatısı 
altında olduğu Marsh & Mc-
Lennan Şirketler Grubu ve 

Siber Güvenlik Şirketi FireEye’nin siber 
saldırılara yönelik 2016 Siber Tehditler 
Raporu’na göre geçtiğimiz yıl Avrupa’ya 
düzenlenen siber saldırıların yüzde 77’si-
nin hedefinde Türkiye vardı.

 “Kusursuz bir fırtına Avrupa’yı vurmak 
üzere mi?” başlığı altında yayınlanan ra-

pora göre, Avrupa’nın en büyük ekono-
mileri siber saldırıların en büyük hedefi 
olmaya devam ediyor. Bu saldırıların oda-
ğında ise Türkiye yer alıyor. Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerini açık ara geride bırakan 
Türkiye, Avrupa’da FireEye tarafından be-
lirlenen hedeflenmiş bütün kötü niyetli 
yazılım tespitlerinin yüzde 77’sinin hedefi 
haline geldi. Bölgede diğer ülkeler içinde 
Türkiye’nin dahil edilmediği ülkeler sırala-
masında ise Almanya yüzde 19’luk oran 

ile ilk sırada yer alıyor. Almanya’yı yüzde 
16’lık oran ile Belçika ve yüzde 12’lik oran 
ile de İngiltere ve İspanya izliyor.

Siber saldırıların öncelikli hedefinde 
kritik altyapılar, üretim tesisleri, enerji 
santralleri, havacılık sistemleri, ulaştırma 
şebekeleri, su sistemleri ve hatta nükleer 
tesisler yer alıyor. 

Araştırmaya göre, 2016’da Avrupa’da 
siber saldırılar yoluyla sızdırılan verilerin 
yüzde 18’i şirketlerin endüstriyel kont-

SİBER SALDIRILARIN 
HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR
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rol sistemleri, bina şemaları ve planları, 
yüzde 19’u ise ticari sırlarla ilgiliydi. 2016 
yılının üçüncü çeyreğinde ise özellikle 
üreticilere ve telekom operatörlerine 
yönelik tehditler hız kazandı. Öte yan-
dan ABD’de yapılan siber saldırıların kilit 
noktası olan perakendeciler, Avrupa’da 
neredeyse listenin sonunda yer aldı. Bu 
dönemde hükümetler Avrupa genelin-
de bilgisayar korsanlarının ilk hedefleri 
arasında yer aldı. Çalışmaya göre ulusal 
ve yerel yönetim birimlerine yönelik sal-
dırıların tek bir kategoride toplanması, 
hükümetleri Avrupa’da bir numaralı he-
def haline getiriyor.

Fidye yazılımları arttı
Raporda dikkat çeken bir diğer detay 

ise 15 Temmuz darbe girişiminden he-
men sonra Türkiye’de sayısı artan fidye 
yazılımları oldu. Siber Tehditler Raporu’n-
da yer alan ifadelere göre, Eylül ayında 
Almanya’daki siyasetçiler ve siyasi parti 
çalışanları, 15 Temmuz’da Türkiye’de ya-
pılan başarısız darbe girişimi ve İtalya’nın 
Amatrice bölgesini vuran depremler son-
rasında NATO karargâhından gelmiş gibi 
gösterilen bir dizi kimlik avı e-postası 
birçok kullanıcıya gönderildi. Bu sahte 
e-postalarda yer alan bağlantılar kötü 
amaçlı bir yazılım içermekteydi ve tık-
landığında bilgisayar korsanları, dosya-
ları şifreliyor hemen ardından bu şifreleri 
kaldırmak için kendilerine ödeme yapıl-
masını talep ediyordu. Yüzde 88’i sağ-
lık sektörünü hedefleyen bu saldırılarla 
geçtiğimiz yıl bir Belçika bankasından 75 
milyon doların üstünde ve Avusturyalı 
bir uçak parçaları üreticisinden 50 milyon 
dolar para çalındı.

Anket çalışmasının sonuçları
“Peki, şirketler ve hükümetler bu sal-

dırılara ne kadar hazırlıklı?” Bu kritik so-
rudan hareketle Avrupa’da bulunan 750 
müşterisini kapsayan bir anket çalışması 
da yapan Marsh, saldırılardan korunmak 
noktasında bir ilerleme sağlanmış ol-
masına karşın halen daha kat edilmesi 
gereken önemli bir mesafe olduğunu 
özellikle vurguluyor. Bu doğrultuda Av-
rupa’daki regülasyon ortamı da derin-
den değişmek üzere. Raporda yer alan 
bilgilere göre Avrupa Birliği, endüstriyel 
ve kişisel verileri ele alma şekillerine yö-

nelik önemli yeni yükümlülükler getiren 
kapsamlı bir Veri Koruma Yönetmeliği’ni 
(GDPR) kabul etti.

Tehditler geç belirleniyor
Siber Tehditler Raporu, Avrupa Birli-

ği’nde yerleşik şirketlerin siber bir saldırıyı 
tespit etmesinin küresel ortalamadan üç 
kat fazla zaman aldığını da ortaya koydu. 
Bölgede tehdit ile tespit arasında geçen 
süre 469 gün iken, bu sürenin küresel or-
talaması 146 gün olarak belirtiliyor. Teh-
ditlerin belirlenmesindeki bu gecikmenin 
çok ciddi sonuçları bulunuyor. Bilgisayar 
korsanları bu sürede sistemin altını üstüne 
getirirken, hareket etmek için geniş bir 
fırsat da buluyor. Araştırma bilgisayar kor-
sanlarının, ilk ihlali takip eden aylar içinde 
ikinci kez Avrupa’da birçok organizasyonu 
tehlikeye attığını tespit etti.

Risk nasıl azaltılır?
Avrupa’da devlet kurumları da dahil 

olmak üzere gerçekleşen saldırıların sade-
ce yüzde 12’si harici sistemler yardımıyla 
öğreniliyor. Bu oran ABD’de ise yüzde 53 
civarında bulunuyor. Rapora göre, ulusal 
hükümetler ve kuruluşlarca yapılan iş birli-
ği, ortalama bekleme sürelerini azaltmakla 
birlikte kıta genelinde siber risklere karşı 
direnci de artıracak.

Küresel riskler değişti
Dünyanın küresel ölçekte karşı karşıya 

olduğu sorunlar önümüzdeki yıllar için 
ciddi tehditler içermeye devam ediyor. 
Çevresel sorunlardan politik gelişmelere 
kadar birçok alanda dünya giderek daha 
‘riskli’ bir hal alıyor.

Her ne kadar 2016 yılı konsensus bek-
lentileriyle çatışan dramatik siyasi sonuçla-
rı ile hatırlansa da Dünya Ekonomi Forumu 
2017 Yılı Küresel Risk Raporu son 10 yılda 
düzenli olarak toplumsal ve ekonomik 
risklerin kalıcı bir hale gelerek, gerçek dün-
yanın bozulmasına yol açabileceği yönün-
de uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.

Siyasi aksiyona ihtiyaç var
Dünya Ekonomi Forumu 2017 Yılı Kü-

resel Risk Raporu’nun bulgularına göre; 
önümüzdeki 10 yıl içinde küresel gelişme-
leri şekillendirecek önemli 3 risk ekonomik 
eşitsizlik, toplumsal kutuplaşma ve yoğun-
laşan çevresel tehlikeler olarak sıralandı. 

Bir önceki dönem ilk 3 risk çevresel, kitle 
imha silahları ve su krizi olarak sıralanmıştı.

Bu yılki ankette birbiriyle en bağlantılı 
iki riskin yüksek yapısal işsizlik veya ek-
sik istihdam ve yoğun sosyal istikrarsızlık 
olduğu görüldü. Farklı sektörlerden 750 
uzmana sorularak hazırlanan ve 140 ülke-
nin incelendiği raporda önümüzdeki 10 
yılda krizlerin ve dalgalanmaların artması-
nı önlemek adına dünya liderlerinin ortak 
aksiyonuna ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Uzmanlar gelişmekte olan teknolojiler 
arasında yapay zeka ve robotların yüksek 
potansiyel yararlarının da olduğunu keş-
fettiler. Ancak aynı zamanda uzmanlar 
teknolojinin hem olumsuz sonuçlar için 
en yüksek potansiyele sahip olduğunu 
hem de daha iyi yönetişim için en büyük 
gereksinim olduğunu da belirtiyor. Öte 
yandan 2016 yılında ABD ve Çin dahil ol-
mak üzere bir dizi ülkenin Paris Anlaşma-
sı’nı onaylamasıyla dünya iklim alanında 
önemli ilerleme kaydederken, Avrupa ve 
Kuzey Amerika’daki siyasi değişimin bu 
ilerlemeyi riske attığı belirtildi. Ayrıca bu 
durumun, liderlerin en acil ekonomik ve 
toplumsal risklerle mücadelesinde ulus-
lararası düzeyde bir eylem planı üzerinde 
anlaşmaya varmasının zorluğunu vurgula-
dığına dikkat çekildi.

“Acil eylem planı yapılmalı”
Raporu değerlendiren Dünya Ekono-

mik Forumu’nun Küresel Rekabetçilik ve 
Riskler Başkanı Margareta Drzeniek-Ha-
nouz, “Politik ve ideolojik farklılıkların üs-
tesinden gelmenin yollarını belirlemek 
ve kritik zorlukların çözümünde birlikte 
çalışmak için liderlerin bir acil eylem planı 
yapması gerekiyor. 2016 yılının iklim de-
ğişikliğine yönelik momentumun bunun 
mümkün olduğunu ve diğer riskleri sıfır-
lamayı amaçlayan uluslararası düzeyde 
toplu eylemlerin gerçekleştirilebileceğini 
gösteriyor” diye konuştu. Raporda deste-
ği bulunan Zurich Sigorta Grubu’nun Risk 
Grup Başkanı Cecilia Reyes de teknolojik 
ilerlemenin zorluklar yarattığı yıkıcı za-
manlarda yaşandığına dikkat çekerek, 
“Hükümetler artık tarihsel düzeyde sos-
yal korumayı sağlayamıyor. Hükümet 
finansmanlarının daha da bozulmasını 
ve toplumsal huzursuzluğun şiddetlen-
mesini önlemek için iş birliği önemli” 
diye konuştu.




