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Özet: Günlük hayatımızı kolaylaştıran, medeniyetin gelişimine hız kazandıran teknolojik gelişmeler 
beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Para, ticari sır, gizli evrak vs. gibi daha önceden fiziksel 
olarak yapılan korunma tedbirleri artık yerini sanal tedbirlere bırakmaktadırlar. Bu tedbirler kötü 
niyetli yaklaşımlara karşı önlem olmakla beraber, kullanıcıların farkında olmadan bağlı bulundukları 
kurumlara zarar vermelerini de engellemeye yöneliktir. Bilginin hızla el değiştirmesi, çoğaltılabilmesi, 
özellikle doğrudan bilgi üreten ve ellerinde riskli bilgi bulunan kurumların önlem almalarını kaçınılmaz 
hale getirmektedir.  

Abstract: Technological developments make our daily-life easier and speed up improvement of 
civilization and also bring some problems with themselves. Previous physical protection precautions 
on money, commercial secrets and secret document replace with virtual precautions no longer. 
These precautions prevent toward to these malicious approaches and also prevent to users 
unconsciously damage in their corporations. Corporations which keep and hold information, they 
especially need to get precautions about transfer of information one place to another one and copy 
of information. 

Anahtar Sözcükler: DLP, Veri Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Veri Koruma  

Giriş 

 Hızla gelişen dünyada, standart bir 
kullanıcıdan başlayarak, verilerin ticari olarak 
oluşturulduğu veri merkezlerine kadar artık 
her şey dijital ortamlarda bulunmaktadır. 
Verilere hızlı ve her yerden ulaşmak, daha 
hızlı derleyip sonuca ulaşmak gelişen 
teknolojilerle beraber artık daha kolay 
olmaktadır. Paranın bile artık sanal ortama 
geçmesi, yazılan, çizilen, fotoğraflanan, filme 
alınan hemen hemen her şey artık tozlu raflar 
yerine dijital ortamlarda saklanmasının 
getirdiği kolaylıklardan başka, getirdiği 
risklerde vardır. 

1-Bilgi Güvenliği Ana Başlıkları [1] 

 Bilgi güvenliği aşağıdaki başlıklar halinde 
toparlanabilir. Bu başlıkların her biri kendi 
içlerinde çeşitli kollara ayrılmaktadırlar. 

* Ağ Güvenliği 

* Uç kullanıcı güvenliği 

* Veri güvenliği 

* Uygulama güvenliği 

* Kimlik yönetimi 

* Sanallaştırma güvenliği 

* Fiziksel güvenlik 

Ek olarak  

* Güvenlik testleri 

* Şifre güvenliği 

2-Bilgi Güvenliğinin Önemi [2] 

Bilgi güvenliği artık doğru ve etkin bir biçimde 
yönetilmediği takdirde, bir şirketin 
müşterilerine ürün ve hizmet sunmasını 
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etkileyebilecek önemli bir iş süreci olarak 
tanınmaktadır. Aynı şekilde, güvenliğin 
yetersiz olması, kazancı da 
etkileyebilmektedir. 

Yapılan Küresel Bilgi Güvenliği anketine, 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 50 ülke ve 
1.400 kuruluşun katıldığı anket sonuçlarına 
göre; bilgi güvenliğinin doğru uygulanmasının 
kurum itibarını doğrudan etkilediği sonucu 
ortaya çıkmıştır. Katılımcıların yüzde 85’i bir 
bilgi güvenliği ihlali durumunda ortaya çıkan 
durumun, marka kimliği ve itibarına zarar 
verdiğini savunurken, yüzde 72’si gelir 
kaybına neden olduğuna değinmiştir.  

 

3-Veri Sızıntı Şekilleri 

Veriler ister art niyetli, ister iyi niyetli olsun 
aşağıdaki şekillerde kurum ağı dışarısına 
sızabilmektedir. 

* E-Posta  

* Sohbet yazılımları   

*P2P uygulamaları   

*FTP 

*Web   

* Zararlı yazılımlar   

*Şifreli dosyalar    

*Çalınma ( içinde veri bulunan nesneler )   

*Taşınabilir medya (usb disk, cd/dvd, ipod vs)  

*Yazıcı/Fax     

*Donanım çalınması 

4-DLP 

Data Loss Prevention, bilgi kaybının 
engellenmesi anlamına gelir ve bilgi 
güvenliğinde değerli verilerin başkalarının 

eline geçmesini engellemek üzere tasarlanmış 
bir teknolojidir. Değerli verinin uygulamalar 
üzerinden (e-mail, web mail, IM, P2P,), ağ 
sistemleri üzerinden (wi-fi, bluetooth, http(s), 
ftp), fiziksel aygıtlar üzerinden (yazıcılar, USB 
hafızalar, faks, CD/DVD) başka sistemlere 
gönderilmesini engelleyebilirsiniz. DLP veriyi 
korumaya yönelik geliştirildiği truva atı 
bulaşmış, güvenlik zaafı bulunan veya hatalı 
olarak yapılandırılmış bilgisayarlardan veri 
çalınmasını engeller. DLP ürünleri sunucu 
sistemlerinde, istemcilerde, taşınabilir 
bilgisayarlarda, avuç içi bilgisayarlarda 
çalıştırılabilir. Tüm DLP sistemi dağıtık 
ortamlarda olmasına rağmen merkezi olarak 
yönetilebilir ve raporlanabilir. DLP, 
filtrelenmiş dosyalar, klasörler, bilgi 
bankaları, sıkıştırılmış dosyalar gibi değişik 
biçimlerde bulunan kaynakları koruyabilir. 

 

DLP Tarihçesi 

Kimlik sahtekârlığı, bazı verilerin yanlış 
kişilere gönderilmesi vb olaylar sık 
yaşanmaya başladıktan veri işlemde 
kullanılan “Data Mining” tekniklerinin daha 
da geliştirilerek çeşitli üniversitede yapılan  
çalışmalar ile birlikte ilk adımlar atılmaya 
başlanmıştır. Gelen talepler itibariyle çeşitli 
ticari bilişim firmaları piyasada kendi 
programlarını satmaya başlamışlardır. 

Bilginin önem ve tanımı ISO 27001 
standartlarında; “Bilginin gizliliği, bütünlüğü 
ve kullanılabilirliğinin korunması. Ek olarak, 
doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve 
güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsar.” 
olarak tanımlanmaktadır. Günümüz şirketleri 
de Bilgi Teknolojisi standartlarına bu 
politikaları dâhil etmeye başlamışlardır. 

 

5-Çalışma Şekli [3] 

Korunacak verilerin türü ve kullanım şekli veri 
güvenliği politikalarının temel aşamasını 
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oluşturmaktadır. Genel hatlarıyla veriler 
aşağıdaki konumlarda bulunabilirler. 

* Veritabanı Sunucuları . 

* Dosya Sunucuları. 

* E-Postalar. ( E-Posta Sunucuları ve kişi 
bilgisayarları içinde) 

* Kişisel bilgisayarlar. 

* FTP sunucuları. 

Yukarıdaki durumlara göre politikalar 
belirlenebilmektedir. 

 DLP Çeşitleri 

Network DLP [4] 

Kullanılan bir yazılım veya güvenlik cihazı ile 
kurum ağının sanal olarak çıkış kapısının ( 
gateway ) kontrol edilmesidir. Ağdaki tüm 
trafik dış dünyaya çıkmadan önce belirli bir 
yere yönlendirilir ve analizi yapılır. Analizden 
sonra kendisine tanımlanış kurallara göre izin 
verir (permit ) veya izin vermez ( drop ). 
 

Bu sistemin en önemli avantajı tek merkezli 
olması ve trafik izlemek için fazladan 
sunuculara gerek duyulmamasıdır. 

Dezavantajı ise ağ trafiğini kısmen 
yavaşlatmasıdır. 

Endpoint DLP [4] 

Merkezi bir sunucudan alınan küçük 
yazılımların ( agent ) kullanıcı bilgisayarlarına 
yüklenmesi ve DLP kurallarının en güncel 
halini merkezi sunucudan almasıdır. Bu 
şekilde kullanıcı izin verilmeyen herhangi bir 
işlem yaptığında kullanıcı uyarı alacak ve 
merkezi sunucuda kayıt altına alınacaktır. 

Bu sistemin en büyük avantajı ise; taşınabilir 
bilgisayarlar ve mobil cihazların şirket ağı 

dışında olduklarında bile verilerin yanlış 
kullanılmasına engel olmasıdır. 

 Fingerprint Teknolojisi 

Yazılımın veritabanı veya dosya sistemini 
tarayarak kendine özel bir algoritma 
çıkarması ve bul algoritma sonucunda 
verilerin tipik özelliklerinin anlaşılmasıdır. Bu 
tipik özellikler düzenli ifadeler ve yaklaşık 
düzenli ifadeler olarak gruplara ayrılmaktadır. 

Örneğin doküman içerisinde geçen bilimsel 
ifadelerin tespitidir.( şifre, formül, patent, 
banka hesap numaraları, TC kimlik numaraları 
,barkod numaraları vb ). Çıkardığı 
sonuçlardan sonra uygulanacak politikalarda 
kendi veri tabanında bulunan şablonlar ile 
karşılaştırma yapması ve kuralları 
çalıştırmasıdır. 

 Veri Şifreleme 

İşletim sistemi kurulu cihazların veri içeren 
diklerinin şifrelenmesi işlemidir. Böylece cihaz 
çalındığında bile içindeki veriler 
okunamayacaktır. Bu sistemde çözülmesi 
imkânsız ya da çok uzun yıllar süren AES, 
3DES gibi kriptografik algoritmalar kullanılır. 

6-Kurumlar Açısından Uygulanabilirlik 

DLP uygulamaları hem maliyet açısından 
oldukça pahalı, hem de iş açısından kapsamlı 
bir çalışma gerektirmektedir. 

Şirketlerin kurumsallık düzeyleri, şirket 
yönetiminin bu konudaki kararlılığı ve 
yönetimsel desteği, şirket çalışanlarının bu 
konudaki bilinç ve eğitim düzeyleri, teknik 
personelin yetkinlikleri, bilgi sistemlerinin 
bütçe ve proje yönetimi bilgi güvenliğinin en 
temel noktalarıdır. 

Şirketlerin çalıştıkları alanlar ise başka bir 
unsurudur. Örneğin bir banka ile kimya 
şirketinin veri yapıları birbirlerinden farklı 
olabileceği gibi, çalışma alanı şirket dışına 
yayılan lojistik, ilaç, depolama hizmet 
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şirketleri vb. ise mobil uygulamalar için farklı 
politikalar belirlemek durumundadır. 

DLP konusunda en önemli unsur ise “gizli 
veri” nedir sorununa cevap vermektir. 
Öncelikle aşağıdaki sorulara cevap vermek 
gerekmektedir. 

 Gizli veri nedir? 

 Gizli verileri kimler izin dâhilinde 
kullanabilmelidir? 

 Gizli veriler üzerinde nasıl çalışılmalıdır? 

 Gerektiğinde veriler nasıl paylaşılmalıdır? 

 Mobil cihaz kullanan personel hangi 
bilgilere erişebilmelidir? 

 İstenmeyen bir durumda nasıl 
davranılmalıdır? 

 Gizli veri paylaşımında onay mekanizması 
nasıl olmalıdır? 

 Hukuki Durum 

Fikri haklar kaybı, kurum bünyesinden gizli 
bilgilerin kaçırılması ya da sızdırılması, özel ticari 
anlaşmalarının, kuruma ait tasarımların ve 
patentli ürün bilgilerinin gizliliğini ihlal 
edilmesidir. Bu durum şirketler açısından itibar 
kaygısına da sebep olmaktadır. 

Kurumların yasal yönden kendilerini 
savunabilmeleri için ağ ve verileri üzerlerinde 
olan tüm hareketleri kanunlara belirtilen 
şekillerde kayıt altına almakla yükümlüdürler 
(5651 yasası ). 

7-Sonuç ve Öneriler 

Son yıllarda sıkça duyduğumuz, şirketlerin 
ciddi miktarlarda maddi ve manevi zararları, 
devletlerinde çok ciddi etkilendiği veri 
hırsızlığı ve sonuçları çok ciddi olmaktadır. 
Hatta birçok şirket ve devletin bu tür 
eylemeleri örtülü şekilde yönettikleri 
bilinmektedir. Çalınan verilerin çalındığının 

birkaç hafta, hatta aylar içinde dahi fark 
edilememesi durumu daha ciddi boyutlara 
taşımaktadır. 

Klasik savaş yöntemlerinin eskidiği 
günümüzde, klasik olarak korunması 
mümkün olmayan yöntemler ile gizli verilerin 
saklanması imkânsız hale gelmiştir. Siber 
savaş artık en etkili savaş yöntemlerinden 
birisi olarak kabul edilmektedir. 

Bu bağlamda şirket, devlet ve askeri kurumlar 
kendi güvenlikleri ve sorumlu olduğu 
alanların güvenliklerini sağlamak adına sanal 
güvenlik ve siber savaş konularında gerekli 
çalışmaları yapmaları, plan, program ve 
farkındalık düzeylerini sürekli güncel 
durumda tutmaları gerekmektedir. 
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14-Kaynaklar 

Data loss prevention software  
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Leak_Prevention 
 
Statistics by several times  
https://datalossdb.org/statistics   
 
Data Loss Prevention 
 http://www.edtechmagazine.com  

http://www.websense.com   

http://www.symantec.com   

 [4] http://www.governmenttechnology.co.uk  

[1]-[3] http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/veri-gizliligi/dlp-cozumleri-alirken-nelere-dikkat-edilmeli.html   

http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/veri-gizliligi/dlp-nereden-baslamak-gerekiyor.html 

[2] Information security assessment results 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Keeping_your_sensitive_data_out_of_the_public_domain/$F
ILE/Data_loss_prevention_Keeping_your_sensitive_data_out_of_the_public_domain.pdf 
http://www.ey.com/TR/TR  
 
Understanding Data Leak Prevention 
Preti Raman, Hilmi Güneş Kayacık and Anil Somayaji & Albany University 
http://www.albany.edu/iasymposium/proceedings/2011/ASIA11Proceedings.pdf#page=36  
http://via.library.depaul.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=tr&sei-redir=1&referer 
 

 

 

 

 

 


