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Veri nedir? 

Sunucu 

Dokümanlar 

Kurum çalışanları 

Yazıcı çıktıları 
Yazılımlar 

Cep 
telefonları 

Fotoğraf 
makineleri İstemci (Client) 

Notebook Kablosuz Ağlar CD/DVD, USB  , Medya Ürünleri 



Kurumsal Veri Güvenliği 

 

 
• Kurumsal yapılarda oluşturulan verilerin 

güvenlik derecelendirilmesi ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemine dayanarak 
yapılmakta ve sertifikalandırılmaktadır. 

 

 



Kurumsal Veri Güvenliği 

 

 
Kurumların veri akışında kesinti olmaması ve bilgi 
akışının kötüye kullanımının engellenmesi 
konusunda  

• Disk Şifreleme,  

• Link Şifreleme,  

• Son Kullanıcı Güvenliği,  

• Veri Kayıbını Önleme (DLP) (Sızıntı, Kaçak) 

çözümleri bulunmaktadır. Bunların en başında veri 
kaybını önleme sistemleri gelmektedir. 

 



Kurumsal Veri Güvenliği 

 

 



Veri Kaybını Önleme                          
(DLP) 

 

 
• Tüm sistemlerden değişik yollarla dışarıya 

çıkan verilerin geçtiği yolları takip eden ve bu 
yollarda önlem almayı sağlayan uygulamaların 
tümüdür. 

• Dünyada 300 milyona yakın veri kaydı 
istenmeyen kişilerin eline geçmektedir. 

• Verilerin %99,6 ‘sı sunucu ve bu sunucularda 
çalışan uygulamalar üzerinden elde 
edilmektedir. 



Veri Kaybını Önleme                          
(DLP) 

 

 

Veri kaybı olaylarının; 
%57 Dışarıdan  
%20 İçeriden (Bilinçli olmadan) 
%10 İçeriden (Kötü niyetli) 
%7   Bilinmeyen 
%6   İçeriden (3. Parti yazılımlar) 



Veri Kaybını Önleme                          
(DLP) 
DLP sistemlerinde kurumsal 
veriler, uygulama katmanında   
• P2P ağ protokolleri,  
• Şirket içi e-mail,  
• Portal,  
• Anında mesajlaşma 

programları gibi yollar ile ifşa 
edilebilir.  

Fiziksel katman olarak 
değerlendirdiğimiz,  
• Yazıcı,  
• Usb bellek,  
• Harici bellek gibi cihazlardan  
Network katmanı olarak 
değerlendirdiğimiz  
• Ftp,  
• Kablosuz internet ağı, 
• Dosya paylaşımları  
gibi sistemlerden de veri kayıpları 
ve kaçakları olmaktadır.  
 



Neden DLP? 

DLP sistemleri belirttiğimiz katmanları monitörize 
edebilecek sistemlerdir. Bu sistemlerin standartları;  

• Kurumların verilerini keşfeder,  

• Keşfettiği veriler için politikalar belirler,  

• Kritik verileri veri sınıflandırması ile kayıt altında 
tutar,  

• Sızma yollarını belirler, 

• Sızma yolları için ayrı ayrı önlem alır. 

 

 



Kurumsal Yapılarda DLP  
Çözümlerine Yönelme Nedenleri 

 

• Kurumlarda veri kaybının oluşması farklı 
şekillerde sonuçlanabilir.  

 



Kurumsal Yapılarda DLP  
Çözümlerine Yönelme Nedenleri 

 

Yoğun şekilde kullanılan e-mail trafiğinin yanında  

• FTP sistemleri, 

• USB sürücüleri, 

• Evde e-mail hesaplarını kontrol edilmesi, 

• Dosya sunucuları 

verinin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. 

 



Kurumsal Yapılarda DLP  
Çözümlerine Yönelme Nedenleri 

 

• Kurumlar olası veri kayıplarına ve 
siber saldırılara karşı tedbir 
almaya çalışmaktadır.  

• Büyük bir çoğunluğunda nerdeyse 
hepsinde anti – virüs programları 
kullanılmakta bunun yanında anti 
– spam özelliklerinide devreye 
sokmaktadırlar.  
 
 

Maalesef  alınan bu tedbirler veri 
kaybının önlenmesi için yeterli 
değildir.  
 
Daha üst düzey korumaya çok az 
sayıda kurum yönelmektedir. 

 



Kurumsal Yapılarda DLP  
Çözümlerine Yönelme Nedenleri 

• Kurumların karşı karşıya oldukları ciddi tehdidin farkına 
varmaları, 

• Sektörde ciddi problemlerle sonuçlanan veri kaybı 
örnekleriyle karşılaşmaları  

• Kullanıcıların gizli bilgi içeren veriyi e-mail yoluyla farkında  
olmadan göndermeleri 

• Gönderilen gizli bir verinin, ilk göndericisinin haberi 
olmadan, dış dünyada çok hızlı bir şekilde yayılması 

• E-mail ile gönderilen veri, bazen yanlış kişilere gönderilebilir 
• Çalışanlar, gizli veri içeren e-mailleri başka yerde kullanmak 

üzere kurumsal e-maillerinden kendi kişisel e-maillerine 
gönderebilirler.  
 



Sonuç  

 

• Yasal yargılanma (5651 Sayılı İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi 
Hakkında Kanun) 

• Fikri haklar kaybı 

• İtibar kaybı 

• Maddi kayıp 

• Zaman kaybı 

 



Sonuç  

 

• Yapılan 
çalışmada 
kurumsal veri 
kayıplarının 
sebeplerinin 
yüzdeleri 
grafiksel olarak 
olarak 
gözükmektedir. 

Doğal Afetler

Hatalı Yetkilendirme

Hatalı Konfigurasyon

Kötü Niyetli Personel

Donanım Hataları

Zararlı Yazılımlar

Dosyaların Bozulması

Dikkatsiz Kurum Çalışanları

2% 

2% 

6% 

6% 

9% 

21% 

24% 

30% 

Kurumsal Veri Kayıplarının Sebepleri 



Sonuç  

 

• Sonuç olarak; kurumların veri güvenliği 
konusunda sıkıntıya düştükleri, bundan dolayı 
kontrol altına alınması neredeyse zorunluluk 
haline gelmiş veri kaybı önleme (DLP) 
sistemleri ile tüm ağı izlemeleri ve 
gözlemlemeleri gerekmektedir. 



Sonuç  

 

• Bu durumda %100 güvenli bir sistemden 
bahsedemiyoruz.  

• Bu sebeple internet ağını her daim 
gözlemlememiz ve raporlamamız 
gerekmektedir. 



Teşekkür ederiz. 
 

 


