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ÖZET 

Günümüz dijital çağında hemen hemen her şey dijitalleşmekte veya sanallaşmaktadır. 

Günümüzde en değerli şeyin banknot veya kıymetli metaller değil veri olduğu aşikârdır. 

İnternet günümüzde herkesin erişebileceği bir habitata dönüşmüştür. İnternet ortamında akan 

verinin veya büyük verinin takibi oldukça zordur. Bu durumu analiz edebilmek için uzman 

sistemlere ihtiyaç vardır. Bu noktada internete bağlandığımız cihaz ile ansızın savunmasız hale 

gelebiliriz. Veri güvenliğini koruma ve savunmada geleneksel yöntemler yetersiz kalmaktadır. 

Veri güvenliğini sürdürebilmek için makine öğrenmesi algoritmaları yardımıyla siber saldırıları 

tespit etme, önleme, savunma ve saldırma noktasında bizlere otomatik çözümler sunmaktadır. 

Sanal âlemde yapılan siber saldırıya karşı kullanabileceğimiz silahların başında yapay zekâ 

altındaki makine öğrenmesi algoritmaları bizlere yardımcı olmaktadır. Siber saldırıların yapay 

zekâ algoritmalarına da yapılabileceği göz ardı edilmemesi gerekir. Yakın tarihe baktığımızda 

siber saldırıların, yoğunluğunu artıracağı hatta tahribatının bile büyük olacağı söylenebilir. 

Siber saldırılarda kimin suçlu olduğunu tespit etmek zorlaşacak hatta bireyin kendisi açık kapı 

bıraktığı için suçlu sayılacaktır. Bu bağlamda yeni teknolojilerden dijital para, sanal gerçeklik, 

nesnelerin interneti, sosyal medya ve oyun alanlarında şifreleme teknikleri ve siber güvenlik 

teknikleri hakkında farkındalık artırılmalı ve yeni stratejiler belirlenmelidir. Bu sebeplerden 

ötürü bireylerin, işletmelerin hatta devletlerin yapay zekâ teknolojilerini ve siber güvenlik 

tekniklerini birleştirerek siber saldırılara karşı korunmaya hazırlanması gerekir. Yapay zekâ 

algoritmalarının bir sensör görevi gördüğü hatta siber güvenlik sorunlarını en kısa sürede 

bertaraf ettiği aşikârdır. Bunları yaparken etik kurallar çerçevesinde değerlendirilmeli, 

mahremiyet ve anonimliğin sağlanması gerekir. Bu çalışmada siber güvenlik ve yapay zekâ 

uygulamalarındaki fırsatlar ve tehditler üzerine detaylı bir araştırma yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, siber güvenlik, makine öğrenmesi, şifreleme, derin öğrenme. 

1. Giriş 

1.1. Yapay Zekâ 

Yapay zekâ1 kısaca, bir makinenin genellikle insana özgü nitelikler olduğu varsayılan akıl 

yürütme, anlam çıkartma, genelleme ve geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi yüksek zihinsel 

süreçlere ilişkin görevleri yerine getirme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Kuruluşlar her 

geçen gün milyonlarca tehditle karşı karşıya kalıyor, bu da güvenlik araştırmacısının sorunu 

 
1 Masombuka Mmalerato, Marthie Grobler, and Bruce Watson "Towards an artificial intelligence framework to 

actively defend cyberspace" European Conference on Cyber Warfare and Security, Academic Conferences 

International Limited, 2018. 



analiz etmesini ve çözmesini imkânsız hale getiriyor. Bu durum yapay zekâ veya makine 

öğrenmesi kullanılarak çok etkili bir şekilde çözülebilir. Makine öğrenmesi herhangi bir 

tehdidin tespitini otomatikleştirmemize ve insanların müdahalesi olmadan bile çözmemize veya 

bununla başa çıkmamıza olanak tanır ve bu da verilerin verimli bir şekilde güvence altına 

alınmasını sağlar. Yapay zekâ teknolojileri, otonom güdümlü yapısı nedeniyle kullanıcılara 

veya sektör yetkililerine hatasız ve son teknoloji güvenlik çözümleri konusunda güvence verir. 

Ultra performanslı bilgi işlem teknolojisinin gelişmesi ve derin öğrenmenin ortaya çıkması 

sayesinde, yapay zekâ teknolojisi son yıllarda büyük ilerleme kaydetti. Özellikle derin öğrenme 

teknolojisi, insanların daha fazla veriden faydalanmasını, daha iyi sonuçlar almasını ve daha 

fazla potansiyel geliştirmesini sağlamıştır. İnsanların hayatlarını önemli ölçüde değiştirdi ve 

geleneksel yapay zekâ teknolojilerini yeniden şekillendirdi. Yapay zekâ yüz tanıma, konuşma 

tanıma ve robotik gibi çok çeşitli uygulamalara sahiptir, ancak uygulama kapsamı görüntü, ses 

ve davranıştan oluşan üç yönün çok ötesine geçer. Ayrıca siber güvenlik alanında kötü amaçlı 

yazılım izleme ve izinsiz giriş tespiti gibi birçok başka üstün uygulamalara da sahiptir. Yapay 

zekâ teknolojisinin erken gelişiminde, makine öğrenmesi teknolojisi siber uzay tehditleriyle 

başa çıkmada hayati bir rol oynamıştır. Makine öğrenmesi çok güçlü olmasına rağmen, özellik 

çıkarımına çok fazla güvenir. Bu durum siber güvenlik alanına uygulandığında özellikle göze 

çarpmaktadır. Örneğin, bir makine öğrenmesi çözümünün kötü amaçlı yazılımları tanımasını 

sağlamak için, kötü amaçlı yazılımla ilişkili çeşitli özellikleri manuel olarak derlememiz 

gerekir; bu da şüphesiz tehdit algılamanın etkinliğini ve doğruluğunu sınırlar. Bunun nedeni, 

makine öğrenmesi algoritmalarının önceden tanımlanmış belirli özelliklere göre çalışmasıdır. 

Bu da önceden tanımlanmamış özelliklerin tespitten kaçacağı ve keşfedilemeyeceği anlamına 

gelir. Çoğu makine öğrenmesi algoritmasının performansının, özellik tanıma ve çıkarmanın 

doğruluğuna bağlı olduğu sonucuna varılır2. Geleneksel makine öğrenmesi ve derin öğrenme 

arasındaki kavram açısından büyük bir fark vardır, derin öğrenmenin özellikleri çıkarmada 

orijinal verileri doğrudan eğitmek için kullanılabilmesidir. Son birkaç yılda derin öğrenme 

bilgisayar görüsü, konuşma tanıma ve metin anlama alanlarında %25 performans artışı elde etti 

ve yapay zekânın geliştirilmesinde tarihi bir sıçrama gerçekleştirdi3. Derin öğrenme, verilerde 

gizlenmiş doğrusal olmayan bağıntıları algılayabilir, tüm yeni dosya türlerini destekleyebilir ve 

siber güvenlik savunmasında çekici bir avantaj olarak bilinmeyen saldırıları algılayabilir. Son 

yıllarda derin öğrenme siber güvenlik tehditlerini önlemede, özellikle gelişmiş kalıcı tehdit 

(APT) saldırılarını önlemede büyük ilerleme kaydetti4. Yapay zekâ teknolojileri siber uzay 

savunmasında önemli bir rol oynamasına rağmen; yapay zekâ sisteminin kendisi de saldırıya 

 
2 Golovko V. A. "Deep learning: an overview and main paradigms" Optical memory and neural networks 26/1 

(2017) pp. 1-17. 
3 Deng Li and Dong Yu "Deep learning: methods and applications." Foundations and trends in signal 

processing 7/3 (2014) pp. 197-387. 
4 Yuan Xiaoyong "Phd forum: deep learning-based real-time malware detection with multi-stage analysis" 2017 

IEEE International Conference on Smart Computing, IEEE, 2017. 



uğrayabilir veya aldatılabilir, bu da yanlış sınıflandırma veya tahmin sonuçlarına neden olabilir. 

Örneğin, düşman ortamlarda, eğitim örneklerinin manipüle edilmesi toksik saldırılara neden 

olur ve test örneklerinin manipüle edilmesi kaçınma saldırılarına neden olur. Düşman 

ortamlardaki saldırıların amacı, çeşitli yapay zekâ uygulamalarının bütünlüğünü ve 

kullanılabilirliğini baltalamak ve düşmanca örnekler kullanarak sinir ağlarını yanıltarak 

sınıflandırıcıların yanlış sınıflandırma türetmesine neden olmaktır. Tabii ki, düşman 

saldırılarına karşılık gelen savunma önlemleri var. Bu savunma önlemleri temel olarak üç 

konuya odaklanır5. Birincisi eğitim sürecini veya girdi örneklerini değiştirmek, ikincisi daha 

fazla katman ağı eklemek ve kayıp(hata) işlevini değiştirmek gibi ağın kendisini değiştirmek, 

üçüncüsü görünmeyen örnekleri sınıflandırırken bazı harici modelleri ağ eklentileri olarak 

kullanmak. Derin öğrenme modelleri daha karmaşık hale geldikçe ve veri kümeleri büyüdükçe, 

merkezi eğitim yöntemleri bu yeni gereksinimlere uyum sağlayamaz. Google tarafından 

başlatılan birleştirilmiş öğrenme gibi dağıtılmış öğrenme modları ortaya çıktı ve birçok akıllı 

terminalin ortak bir şekilde paylaşılan bir modeli öğrenmesini sağladı. Ancak tüm eğitim 

verileri, birçok güvenlik sorununu beraberinde getiren terminal cihazlarda depolanır. Modelin 

kötü amaçlarla çalınmadığından ve gizlilik korumalı dağıtılmış bir makine öğrenmesi sistemi 

oluşturabileceğinden nasıl emin olunacağı, halen önemli bir araştırma konusudur. 

1.2. Siber Güvenlik 

Siber güvenlik6 kısaca bilişim sistemlerinde insanlar ve kurumlar arası kurduğumuz iletişimin, 

yaşamın, entegrasyonun, maddi veya manevi varlıklarımızın hatta elektronik ortamdaki 

verilerimizin güvenliğinin, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunması şeklinde tanımlayabiliriz. 

Emniyet: Tehlike, risk veya yaralanmalardan ya da neden olma ihtimalinden korunmuş olma 

durumudur. Güvenlik: Tehlike ya da tehditten arınmış olma durumudur.  

Virüsler, truva atları, kurtçuklar (worms), zombie ve botnetler, istem dışı elektronik postalar 

(spam), klavye işlemlerini kaydeden programlar (key loggers), casus yazılımlar (spyware), 

servis dışı bırakma (DoS), aldatma (IP spoofing), şebeke trafiğinin dinlenmesi (sniffers), 

yemlemeler (phishing) gibi teknikler siber saldırılarda7 kullanılır. Burada amaç dolandırıcılık, 

sahtecilik, siber taciz veya şantaj olabilir. Ayrıca bilgileri çalmak, değiştirmek, çökertmek ve 

yanlış yönlendirmektir. NATO 2016 yılında siber alanı da bir savaş alanı olarak kabul etmiştir. 

Hava, kara, deniz ve uzaydan sonra savaş artık sanal dünyaya taşınmıştır. Siber ortamdaki 

aktivasyonlar siber saldırı, siber silahlar, siber savaş ve siber savunma olarak isimlendirilir. 

Bilgisayar korsanları, internet ağlarında bizim bilmediğimiz çatlaklardan sızarak bilişim 

 
5 Akhtar Naveed, Jian Liu and Ajmal Mian "Defense against universal adversarial perturbations” Proceedings of 

the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018. 
6 Kotenko Igor, Alexey Konovalov, and Andrey Shorov "Agent-based modelling and simulation of botnets and 

botnet defense" Conference on Cyber Conflict. CCD COE Publications. Estonia, 2010. 
7 Wu Chih-Hung "Behavior-based spam detection using a hybrid method of rule-based techniques and neural 

networks" Expert systems with Applications, 36/3 (2009) pp. 4321-4330. 



cihazlarına nasıl erişeceklerini çözmeye çalışıyorlar. Bir şirket bir veri sızıntısı8 bulana kadar 

yıllar çoktan uçup gitmiş olabilir. O zamana kadar, bilgisayar korsanı ve kıymetli veriler çoktan 

gitmiş olabilir. Öte yandan, yapay zekâ arkanıza yaslanıp veri toplamalı ve bir bilgisayar 

korsanının ortalığı karıştırmasını beklemelidir. Yapay zekâ, bilgisayar korsanlarının yeni 

başlayanlar için bir parola yazılırken veya kullanıcı oturum açtığında göstermeleri beklenen 

davranışsal anormallikleri kontrol eder. Yapay zekâ, aksi takdirde tespit edilmeyecek olan bu 

küçük işaretleri algılayabilir ve bilgisayar korsanı grubunu erkenden durdurabilir. Bilgisayar 

korsanları Yapay Zekâ sistemlerine uyum sağladıkça, programcılar tarafından yeni savunma 

önlemlerinin alınması gerekecektir. Makine öğrenmesi verilerin güvenliğini sağlama 

mücadelesinde olumlu bir güçlenmedir. Bilgisayar korsanları, sürekli siber güvenlik satranç 

oyununda yapay zekâ dâhil her sistemdeki veya internet ağına bağlı her cihazda zayıf noktaları 

her zaman sorgulayacaktır. Yapay zekâ insan kontrollüdür ve bu nedenle yine de yenilebilir. 

Yapay zekâ verileri bağlama ve işleme kapasitesi açısından dikkat çekici ve hızlı olsa da, 

yalnızca tasarlandığı kadar iyi çalışabilir9. 

Modern bilgi yönetimi altyapısı, güvenlik uygulayıcıları tarafından siber suçların 

değerlendirilmesini, incelenmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırdığı için değerlidir. Şirketlerin 

siber suçlara karşı koymak ve işletmeleri ve müşterileri güvende tutmaya yardımcı olmak için 

kullandıkları dijital yönetim stratejilerini güçlendirir10. Aslında bilgisayar, suçlularının 

cephaneliğinde, siber saldırıları iyileştirmek ve yoğunlaştırmak için teknolojiden yararlanan 

müthiş bir silah olarak da hizmet edebilir. Yapay zekâ etrafındaki tartışma, bilgi güvenliği 

açısından özel bir şey değildir. Ne de olsa bilgi, siber güvenlik trendlerinin tam kalbinde yer 

alıyor. Ancak bilgiyi analiz etmenin nano saniyeler içinde düşünebilen ve ardından insanların 

çok daha uzun süreceği görevleri gerçekleştirebilen bilgisayar sistemlerini kullanmaktan başka 

bir alternatifi yoktur. Yapay zekâ bilgisayar güvenliği topluluğu içinde hızla büyüyen bir konu 

alanıdır. Otomatikleştirilmiş bilgi koruma protokolleri neden internet güvenliğini daha da 

iyileştirir11. Örneğin, Birbirine veya internete bağlı cihazların yetkili olduğunu belirlemenin 

yanı sıra izleyen ve diğerlerinden kaçınan ağ güvenlik sistemlerine ek olarak donanım veya 

yazılım için güvenlik duvarı kurallarınız olabilir. Bilgisayar korsanları bu korumaları aşarsa, 

antivirüs ve kötü amaçlı çözümler onlara kalmış olacaktır. Siber suç belirli korumaları 

aştığında, bilginin güvenliği tamamen insan tabanlı gözetleme kapasitelerine bağlı olduğunda, 

 
8 Ghosh Anup K, Christoph Michael and Michael Schatz "A real-time intrusion detection system based on 

learning program behavior" International Workshop on Recent Advances in Intrusion Detection. Springer, 

Berlin, Heidelberg, 2000. 
9 Hosseini Rahil, et al. "An automatic approach for learning and tuning Gaussian interval type-2 fuzzy 

membership functions applied to lung CAD classification system" IEEE Transactions on Fuzzy Systems 20/2 

(2011) pp. 224-234. 
10 Vahur Kotkas, Jaan Penjam, Ahto Kalja and Enn Tyugu, “A Model-based Software Technology Proposal” In 

Proceedings of the 1st International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, 

(2013) pages 312-315. 
11 Pachghare V. K., Parag Kulkarni, and Deven M. Nikam "Intrusion detection system using self organizing 

maps." 2009 International Conference on Intelligent Agent & Multi-Agent Systems. IEEE, 2009. 



başınız belada olacaktır. Bundan sonra, siber suçlar mutlaka sabit bir zaman çizelgesini takip 

etmek zorunda değildir ve siber korumaya karşı hassasiyet göstermez. Tehditleri her zaman 

diliminde anında tespit edebilmeniz, tanımlayabilmeniz ve bunlara anında yanıt verebilmeniz 

gerekir. Tatillerde, izin saatlerinden bağımsız olarak, çalışanlar müsait olmasa bile, bilişim 

departmanları işe hazır olmalı ve derhal tepki vermeye hazır olmalıdır12. Yapay zekâ destekli 

bilgi koruma sistemleri, sizi korumak için günün her saati çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 

Yapay Zekâ, ihlal gerçekleştiğinde dakikalar, saatler, günler, aylar ve hatta yıllar gerektiren 

siber tehditlere yanıt verebilir. 

2. Yöntem ve Materyal 

2.1. Fırsatlar 

Etkin ağlarda dinamik olarak gelişen siber saldırılara karşı savunmak için geleneksel sabit 

algoritmalar yetersiz kalır. Yazılım esnekliği ve öğrenme yeteneği sağlayan yapay zekâ 

yöntemleri bu noktada yardımcı olur. Yapay zekâ tekniklerinin öğrenilebilmesi hızlı 

hesaplama, genelleme matematiksel olarak modellenmesi zor olan problemlere çözüm 

sunabilmesi gibi özellikler bu yaklaşımların siber savunmada kullanılmasının en önemli 

gerekçelerindendir. Yapay zekâ ile birlikte anormallik tespiti yaklaşımı biraz daha ön plana 

çıkmış ve bu sayede yeni siber saldırıları tespit edebilme yeteneği arttırılmıştır. Geleneksel 

yöntemlerle çözümü zor olan problemlerin çözümünde kullanılan bazı yapay zekâ teknikleri; 

neural networks, expert systems, intelligent agents, genetic algoritmalar, fuzzy logic, search, 

learning ve kısıtlama çözümüdür.  

Kuruluşlar her gün milyonlarca tehditle karşı karşıya kalıyor, bu da güvenlik araştırmacısının 

sorunu analiz etmesini ve çözmesini imkânsız hale getiriyor ve yanıt verdiğinde artık çok geçtir. 

Ancak bu görev, yapay zekâ veya makine öğrenimi kullanılarak çok etkili bir şekilde 

yapılabilir. Yapay zekâ, herhangi bir tehdidin tespitini otomatikleştirmemize ve insanların 

müdahalesi olmadan bile çözmemize veya bununla başa çıkmamıza olanak tanır ve bu da 

verilerin verimli bir şekilde güvence altına alınmasına yol açar. Yapay zekâ teknolojisi, makine 

güdümlü yapısı nedeniyle, kullanıcılara ve sektör yetkililerine hatasız ve son teknoloji güvenlik 

çözümleri ve hizmetleri konusunda güvence verir. Yapay zekânın siber güvenlikte 

kullanılmasının faydası, bu sistemlerin daha hesaplı ve doğru bir şekilde çalışarak insan 

kaynaklı hataları ortadan kaldırmasıdır. Ayrıca bu sistemler insanlardan farklı olarak çeşitli 

görevleri aynı anda yapabilmektedir. Yapay zekâ, basit bir teknik yardımla siber güvenliğe 

yardımcı olmaya ve siber güvenlik sorunlarının tespiti ve önlenmesine kadar büyük bir değişim 

ve iyi bir ilerleme geçiriyor. Yapay Zekâ teknikleri, Makine öğrenmesi algoritmalarının 

yardımıyla herhangi bir güvenlik ihlalini ortadan kaldırabilir. Olaylardan saniyeler içinde 

sorumlu merciler haberdar edilir. Güvenlik söz konusu olduğunda yapay zekâ kesinlikle iki ucu 

 
12 Parati N, and P Anand "Machine Learning in Cyber Defence." International Journal of Computer Sciences 

and Engineering 5/12, (2017) pp. 317-322. 



keskin bir kılıçtır. Yapay zekâ ve makine öğrenmesinden yararlanan çözümler, tehdit tespiti ve 

olay müdahalesi için gereken süreyi büyük ölçüde azaltabilirken, teknoloji aynı zamanda siber 

suçlular tarafından saldırıların etkinliğini, ölçeklenebilirliğini ve başarı oranını artırmak için 

kullanılabilir ve tehdit ortamını büyük ölçüde değiştirebilir.13 

2.2. Makine Öğrenmesi 

Makine öğrenmesi, büyük miktarda verinin incelenmesini sağlar. Kârlı fırsatları veya tehlikeli 

riskleri belirlemek için genellikle daha hızlı ve daha doğru sonuçlar sunarken, düzgün bir 

şekilde eğitilmesi için ek zaman ve kaynak gerektirebilir. Makine öğrenimini yapay zekâ ve 

diğer teknolojilerle birleştirmek, onu büyük hacimli bilgilerin işlenmesinde ve analizinde daha 

da etkili hale getirebilir. 

2.2.1. Denetimli Makine Öğrenmesi 

Gelecekteki olayları tahmin etmek için kategorize edilmiş örnekler kullanarak geçmişte 

öğrenilenleri yeni verilere uygulayabilen algoritmalardır. Denetimli makine öğrenmesindeki ilk 

aşama, bilinen bir eğitim veri kümesinin analizidir. Bu analizden sonra, sonuç hakkında 

tahminde bulunan çıkarımsal fonksiyon üretilir. Yeterli eğitimden sonra, sistem herhangi bir 

hedefi analiz edebilir ve beklenen sonucu gösterebilir. Bu tür bir öğrenme algoritması, çıktıyı 

doğru çıktıyla karşılaştırabilir ve modeli bu yönde değiştirmeye/güncellemeye yardımcı olarak 

hataları azaltabilir. 

2.2.2. Denetimsiz Makine Öğrenmesi 

Bu tür algoritmalar, eğitmek için kullanılan veriler/bilgiler sınıflandırılmadığında veya 

etiketlenmediğinde kullanılır. Sistemin etiketlenmemiş verilerden gizli bir yapıyı 

tanımlayabilen bir işlevi nasıl oluşturabileceği, denetimsiz makine öğrenmesi altında incelenir. 

Bu durumda, sistem doğru çıktıyı bulamaz, ancak verileri keşfederek, etiketlenmemiş 

verilerden gizli yapılar hakkında bilgi sağlamak için mevcut veri kümelerinden bazı sonuçlar 

çıkarabilir. 

2.2.3. Yarı Denetimli Makine Öğrenmesi 

Bu tür algoritmalar, eğitim için hem etiketlenmiş hem de etiketlenmemiş verileri 

kullandıklarından, denetimli ve denetimsiz öğrenme arasında bir yerde bulunur; tipik olarak az 

miktarda etiketlenmiş veri ve büyük miktarda etiketlenmemiş veri bulunur. Bu mekanizma 

kullanılarak öğrenme doğruluğu önemli ölçüde artırılabilir. Elde edilen veriler, eğitim amacıyla 

yetenekli ve önemli kaynaklara ihtiyaç duyduğunda, çoğunlukla yarı denetimli öğrenme 

kullanılır. 

2.2.4. Takviyeli Makine Öğrenmesi 

 
13 Parati Namita, Latesh Malik and A. G. Joshi, "Artificial intelligence based threat prevention and sensing 

engine: Architecture and design issues." 2008 First International Conference on Emerging Trends in 

Engineering and Technology, IEEE, 2008. 



Bu algoritmalar, eylemler üreterek çevresiyle etkileşime giren ve hataları-ödülleri keşfeden bir 

öğrenme yöntemidir. Takviyeli öğrenmenin baskın özellikleri temel olarak deneme yanılma 

araması ve gecikmiş ödüldür. İdeal davranış, optimum performans için bu yöntemde makineler 

ve yazılım aracıları tarafından otomatik olarak belirlenir. Temsilcinin hangi eylemin en iyi 

olduğunu öğrenmesi için basit ödül geri bildirimi gereklidir; bu takviye sinyali (pekiştireç) 

olarak bilinir.  

2.2.5. Neural Networks (Sinir Ağları) 

Neural Networks, siber işgal saptama ve önlemede kolayca uygulanabilir. DDoS saptamada, 

bilgisayar virüsü saptamada, istenmeyen e-postaları saptamada (spam), zombie saptamada, 

kötü amaçlı yazılımları sınıflamada ve hukuki soruşturmalarda kullanmaya yöneliktir. Ayrıca 

spam filtresi, istenmeyen e-postaları tespit etmek ve kullanıcının gelen kutusuna girmesini 

önlemek için kullanılan bir programdır. Spam, yapay zekâ kullanılarak kullanıcının gözünden 

uzak tutulur. İstenmeyen elektronik posta filtresi, istenmeyen postayı tespit etmek ve 

engellemek için yapay bir sinir ağı kullanır. Her bireyin farklı türde postaları vardır ve bu 

nedenle hiçbir gelen kutusu aynı değildir. Siber güvenliğe yönelik başarılı makine öğrenmesi 

uygulaması örneği olan spam filtresi sayesinde bireysel tercihler yansıtılabilmektedir. E-posta 

kimliğine bürünme, kimlik avı e-postaları, makine öğrenmesi algoritmasının istenmeyen posta 

filtresi tekniği sayesinde sistemin dışında tutulabilir. 

2.2.6 Expert System (Uzman Sistem) 

Expert Systems uzman bir insanın çözebileceği karmaşık problemlerin bilgisayar ile çözümüne 

olanak sağlayan sistemlerdir. Siber savunmada kullanılabilecek uzman sistemlere örnek 

güvenlik planlamasıdır. Güvenlik önlemlerini seçme işini önemli ölçüde kolaylaştırır. 

2.2.7. Intelligent Agents (Akıllı Ajan) 

Akıllı ajanlar, akıllı davranışın (proaktiflik, ajan iletişim dilini anlama ve tepki verme) gibi 

özelliklere sahip olan yazılım bileşenidir. Bu yazılım bileşenlerinin planlama, değişkenlik ve 

derin düşünce kabiliyetleri vardır. Ddos ataklarına karşı etkin ve ‘’Siber Polis’’ geliştirmede 

etkin.  

2.2.8. Genetik Algoritma 

Genetik algoritma, karmaşık problemlerin çözümünü bulmak amacıyla, kromozomların yeni 

diziler üretme esasını temel alan, sezgisel bir araştırma yöntemidir. (optimizasyon 

yöntemleridir) Ağ trafik izleme/dinlemede snort/sniffers ile etkili kullanılabilir. 

2.2.9. Search (Arama) 

Search, çeşitli şekil ve biçimlerde hemen hemen her akıllı programda bulunur ve verimliliği 

genelde tüm programın performansı için kritiktir. α-β-arama algoritması, problem çözmede ve 

özellikle iki saldırının muhtemel en iyi olası eylemlerini değerlendirip karar vermede etkindir.  



2.2.10. Fuzzy Logic (Bulanık Mantık) 

Bulanık mantık tam ve kesin olmayan bilgilere dayanarak tutarlı ve doğru karar vermeyi 

sağlayan düşünme, karar verme, sonuç çıkarma mekanizmasıdır. Saldırı tespitinde, bulanık 

tabanlı kurallar oluşturulabilir. Anormallik tespiti yapabilir. Karar vermede yardımcı olur. 

2.2.11. Learning (Öğrenme) 

Learning, makine öğrenimi yeni bilgileri, yeni becerileri ve mevcut bilgileri organize etmenin 

yeni yollarını elde etmek için hesaplama yöntemlerini içerir. Çıkarım motorunu geliştiren bir 

bilgi sistemidir. Hesap izlerini kullanarak normal kullanıcı aktiviteleri takip edilebilir. Siber 

tehdit algılama sistemlerinde kullanılabilir.  

2.2.12. Kısıtlama 

Kısıtlama çözümü, çözüm üzerinde bir dizi kısıtlama vererek sunulan problemlerin çözümünde 

kullanılır. (mantıksal ifadeler, kurallar) Kısıt çözme, dinamik programlama ile birlikte durum 

analizi ve karar desteklerinde kullanılabilmektedir. 

2.2.13. Support Vector Machine (Destek Vektör Makinesi) 

Destek Vektör Makinesi, ham verileri n boyutlu bir uzayda noktalar olarak çizdiği bir 

sınıflandırma yöntemidir (n: sahip olunan özelliklerin sayısıdır). Her bir özelliğin değeri daha 

sonra belirli bir koordinata bağlanarak verilerin sınıflandırılmasını kolaylaştırır. Sınıflandırıcı 

adı verilen çizgiler, verileri bölmek ve bir grafik üzerinde çizmek için kullanılabilir. Destek 

Vektör Makinesi DOS ataklarına karşın etkin bir şekilde kullanılabilir.  

2.2.14. Decision Tree (Karar Ağacı) 

Günümüzde en çok kullanılan makine öğrenimi algoritmalarından birisidir. Sorunları 

sınıflandırmak için kullanılan denetimli bir öğrenme algoritmasıdır. Hem kategorik hem de 

sürekli bağımlı değişkenler için iyi sınıflandırma yapar. Bu algoritmada, popülasyonu en 

önemli bağımsız değişkenlere dayalı olarak iki veya daha fazla homojen kümeye ayırır.  

2.2.15. Random Forest (Rasgele Orman) 

Karar ağaçları toplu olarak rastgele orman olarak adlandırılır. Her ağaç, özelliklerine göre yeni 

nesnenin sınıflandırılması için sınıflandırılır. Ağacın o sınıfa oy vermesi gerekir. Oyların 

çoğunluğunu alan sınıflandırma kazanır ve orman tarafından seçilir. Eğitim setindeki vaka 

sayısı N ise, rastgele N vaka örneği alınır. Siber güvenlikte karar ağacı ve rastgele orman 

yöntemleri kullanılarak bilgisayar ağlarında akan normal ve anormal paketlerin 

sınıflandırılması rahatlıkla tespit edilebilir. 

2.2.16. K-Means 

Kümeleme problemlerinin çözümü için kullanılan denetimsiz makine öğrenmesi kategorisine 

girer. Mevcut veri kümeleri, homojen veya heterojen formlarına bağlı olarak küme grubu 

halinde düzenlenir. Bu algoritma, küme olarak bilinen k sayıda noktadan oluşan ağırlık 



merkezlerini tercih eder. Mevcut küme üyelerine dayalı olarak yeni merkezler oluşturabilir. Bu 

yeni ağırlık merkezleri yardımıyla her bir veri noktası için en yakın mesafe belirlenip ait olduğu 

kümeye atanır. Siber analitik için kullanılan bir algoritmadır.  

2.2.17. K-En Yakın Komşular 

Bu algoritma, mevcut tüm vakaları saklar ve k komşusunun çoğunluk oyu alarak yeni vakaları 

sınıflandırır. Vaka daha sonra en çok ortak noktaya sahip olduğu sınıfa atanır. Bir mesafe 

fonksiyonu ile bu ölçümü gerçekleştirir. Bu algoritma hem sınıflandırma hem de regresyon 

problemlerine uygulanabilir.  

2.2.18. Naive Bayes 

Bu sınıflandırıcı, bir sınıftaki belirli bir özelliğin varlığının başka herhangi bir özelliğin 

varlığıyla ilişkisiz olmasını sağlar. Bu özellikler birbiriyle ilişkiliyse, Naive Bayes 

sınıflandırıcısı, belirli bir sonucun olasılığını hesaplarken tüm bu özellikleri bağımsız olarak ele 

alır. Naive Bayes modelinin oluşturulması kolaydır ve büyük veri kümeleri için kullanışlıdır. 

Bu algoritma ağ saldırısı ve zararlı yazılım tespitinde kullanılabilir.  

2.2.19. Gradient Boosting 

Bu algoritma yüksek doğrulukta tahminler yapmak için çok büyük miktarda verinin işlenmesi 

gerektiğinde kullanılan güçlendirme veya artırma algoritmasıdır. Gradient boosting, sistem 

sağlamlığını artırmak için çeşitli temel tahmincilerin tahmin gücünü birleştiren bir toplu 

öğrenme algoritmasıdır. Güçlü bir tahmin edici oluşturmak için, zayıf veya ortalama tahmin 

edicileri birleştirir. Bu algoritma ağ saldırısında, ağın işlevselliğini düşürülmesi tespitinde 

kullanılabilir.  

2.2.20. Doğrusal Regresyon 

Bu algoritmanın çalışma işlevselliğini anlamak için, artan ağırlık sırasına göre rastgele ahşap 

kütükleri nasıl düzenleyeceğinizi hayal edin. Ancak, aslında her kütüğü tartamazsınız. Kütüğün 

yüksekliğine ve çevresine, yani görsel analize bakarak ağırlığını tahmin etmeniz ve bu görünür 

parametrelerin bir kombinasyonunu kullanarak düzenlemeniz gerekir. Doğrusal regresyonun 

çalışma mantığı böyle bir şeydir. Bu süreçte, bağımsız ve bağımlı değişkenler arasında bir 

çizgiye oturtularak bir ilişki kurulur. Siber saldırılarda anomalilerin tespitinde kullanılabilir.   

2.3. Tehditler ve Siber Saldırı Türleri 

Bilgisayar sistemlerindeki yazılımları ve kodları devre dışı bırakmak, çalmak, yok etmek, 

bozmak, kendi amaçları doğrultusunda çalıştırmak için yapılan siber saldırılarda artış 

görülmektedir. Yapay zekânın etik kurallarının olmaması, önyargı, ahlak, gizlilik, güç dengesi, 

mülkiyet, çevresel, insan vb. gibidir. Elimizde olan yapay zekâ teknikleri bir kısım siber 

savunma yöntemlerini karşılamamaktadır. Büyük veri kavramı ile akıllı/karanlık fabrikalar 

varlığında talep durumu, üretim ve pazarlama ile ilgili verilerin analizi artacaktır. Nesnelerin 



İnterneti üzerinden toplanan büyük verilerin, bulut sistemlerinde saklanması güvenlik 

açıklarına neden olabilir. Kriptolojinin yetersiz kaldığı durumlar. Alt düzeyde gerçekleştirilen 

veri analizleri büyük veri kavramı ile büyük bir düzeye ulaşacaktır ve güvenlik ekipleri şu anda 

bu alanda çalışmak için yeterli değildir. 

Otomasyon sistemine bağlı üretim hatları için uzaktan komuta ederek imhayı mümkün kılan 

yeni siber riskler ortaya çıkabilir. Gerçek ve sanal dünya arasındaki sınırların kademeli olarak 

kaldırılmasıyla birlikte siber-fiziksel üretim sistemler bulanıklaşacaktır. Bulut depolama 

hizmetlerinin farklı ülkelerde faaliyet gösteren firmalara verilmesi durumunda, adli analizler 

endişe yaratacaktır. Üretim tesislerinde oluşabilecek bir güvenlik açığı bazı terör örgütlerinde 

siber terör eylemlerine dönüşebilir14. 

2.3.1. Backdoors (Arka Kapı) 

Bir bilgi işlem sistemine geleneksel girişi atlamak ve güvenlik politikalarından kaçınmak için 

yeni bir gizli giriş oluşturmak, arka kapı saldırısı olarak adlandırılır. Bu saldırıda saldırgan, 

anahtar günlüğü yazılımı ile saldırganların kurbanın sistemine erişmesini sağlar. Bu çok ciddi 

bir saldırıdır; çünkü bu saldırı yoluyla saldırgan dosyaları, bilgileri değiştirir veya istenmeyen 

yazılımlar yükler. Arka kapı saldırıları, yönetim ve yönetim ara yüzlerinin açığa çıkarılmasını, 

fazla özellik veya işlevlerin eklenmesini, gizli parametrelerin oluşturulmasını, fazladan 

kullanıcıları, üçüncü şahıs erişimi için yetkilendirmeyi, uygulama bileşenleri arasında kimlik 

doğrulama ve yetkilendirmeyi, kimlik sahtekarlığını mümkün kılmak için sistemdeki eski 

kullanıcıları istismar etmeyi içerir.  

2.3.2. Denial of Service Attack (Hizmet Engelleme Saldırısı) 

DoS saldırıları bir kullanılabilirliğe karşı uygulanır. Bu saldırıda, saldırgan sisteme saldırır, 

böylece gerçek kullanıcı bu saldırı sırasında verilere veya kaynaklara erişemez. Gerçek 

kullanıcının kaynakları kullanmasını engeller ve saldırı sırasında sistemin hizmetlerini kapatır. 

Genellikle bir DoS saldırısında, hedeflenen sunucuya bant genişliği, TCP bağlantı arabellekleri, 

uygulama/hizmet arabelleği, CPU döngüleri vb. kaynaklarını aşırı yükleyerek saldırmak için 

tek bir bilgi işlem makinesi veya internet bağlantısı kullanılır. 

2.3.3. Eavesdropping (Gizli Dinleme) 

Bu saldırıda saldırgan, sistemin bilgisi dışında dinler ve bu konuşmayı başka bir saldırgan veya 

o kuruluşun düşmanı için kullanır. Dinleyicinin sadece bilgisayarların, akıllı telefonların veya 

diğer ağ varlıklarının ilettiği bilgileri gözlemlediği ve çaldığı pasif bir saldırı türüdür. Daha 

sonra ağ hakkında gerekli tüm bilgileri sağlayarak aktif saldırılarda yardımcı olur. Herkese açık 

Wi-Fi ağları, dinleme saldırıları için çok kolay hedeflerdir; çünkü herkes ağa kolayca 

 
14 Prasad Ramjee ve Vandana Rohokale, “Cyber security: the lifeline of information and communication 

technology, Switzerland: Springer International Publishing, 2020, pp. 18-30 



erişilebilen bir parola ile katılabilir. Gizli Dinleme, kablosuz sensör ağları ve Nesnelerin 

İnterneti teknolojileri için ciddi bir tehdit oluşturur. 

2.3.4. Spoofing (Kimlik Sahtekârlığı) 

Kimlik sahtekârlığı, saldırganın, o sistemin veya ağın gerçek, meşru kullanıcısıymış gibi 

davrandığı bir saldırıdır. Özgünlüklerini ağdan gizlerler ve sistem yöneticisinin veya kurbanın 

kimliğine bürünürler. Bu tür tehditler sıklıkla, gönderenin IP adresinin sahte olduğu e-postalar 

aracılığıyla başlatılır. Saldırgan, başka birinin kimliğini çalarak ve kullanarak, ağ 

kullanıcılarının kullanıcı adları ve parolaları hakkında bilgi edinmek için ağ trafiğini ve günlük 

bilgilerini izler.  

2.3.5. Tampering (Onaysız Değiştirme/Kurcalama) 

Kurcalama, saldırganın web sitesinin URL'sindeki veya yolundaki bazı parametreleri 

kullanıcının bilgisi olmadan değiştirdiği web tabanlı bir saldırıdır. URL, kullanıcıya meşru 

görünür. Bilgisayar korsanları, sisteme veya değerli bilgilere yasa dışı erişim elde etmek için 

tahrifat gerçekleştirir. Yasadışı yetkilendirme ile kullanıcı tarafından belirli bir URL'de veya 

web sayfasında girilen bazı parametreler değiştirilir. İstemci ve sunucu arasında bazı bilgiler 

değiş tokuş edildiğinde, bu bilgisayar korsanı tarafından manipüle edilir. Kullanıcının gizliliği, 

değişen kullanıcı ayrıntılarından da etkilenir. 

2.3.6. Repudiation Attack (Reddetme Saldırısı) 

Bir kullanıcının yanlışlıkla herhangi bir faaliyet gerçekleştirdiğini veya herhangi bir iletişim 

kurduğunu inkâr ettiği bir saldırıdır. Kullanıcı belirli eylemleri veya işlemleri reddettiğinde 

buna reddetme denir. Bu kullanıcı yasal kullanıcı veya kötü niyetli aktör olabilir. Uygulama 

veya sistem, kullanıcının günlük eylemlerini izlemek için uygun kontrollere sahip değilse, 

bilgisayar korsanı aktarılan bilgileri kontrol etme şansına sahip olur. Tüm kullanıcı 

aktivitelerini takip edebilen ve kaydını tutabilen sağlam bir savunma mekanizması gereklidir. 

Sahte posta iletileri için reddetme saldırısı kullanılır.  

2.3.7. Social Engineering (Sosyal Mühendislik) 

Sosyal mühendislik, insan zihniyetine dayanan teknik olmayan bir saldırı türüdür. Bir 

kullanıcıyı yanıltmayı ve onlardan yararlı bilgiler almayı içerir. Saldırganlar bu bilgileri 

kullanarak ağda kullanılan güvenlik mekanizmalarını atlar. Kullanıcıyı cezbeder ve gizli 

bilgilerini ifşa etmelerini sağlayarak normal güvenlik sürecini bozar. Kötü niyetli kullanıcıların 

para hırslarını veya başka şeyleri doyurmak için kullandıkları hile sanatı, toplum mühendisliği 

saldırısından başka bir şey değildir. Kredi kartlarına inanılmaz avantajlar sunan telefon 

görüşmeleri veya e-postalar bu saldırılara örnektir. 

2.3.8. Adware (Reklam Yazılımı) 



Adware, uygulamanın kendisinde gömülü olan reklamları destekleyen bir yazılım türüdür. 

Program çalışırken bir reklam gösteriyor. Reklam yazılımları, bilgisayarlara ölümcül virüsler 

bulaştırmak için reklamları kullandığından kötü amaçlı yazılımlara benzer. Kullanıcının 

çalıştığı ekranda sürekli olarak pop-up pencereler belirir. Genellikle kötü amaçlı reklam 

yazılımları, internetten indirilen ücretsiz yazılım programları ile sisteme girer. 

2.3.9. Ransomware (Fidye Yazılımı) 

Saldırganların sisteme kullanıcı erişimini kısıtladığı ve ardından kısıtlamayı kaldırmak için bir 

miktar para istediği bir tehdit türüdür. Bu fidye, kullanıcının bu hizmete erişebilmesinin 

ardından çevrimiçi ödeme yöntemleriyle ödenir. Basit fidye yazılımlarıyla kilitlenen 

sistemlerin kilidi, güvenlik uzmanının yardımıyla açılabilir. Ancak gelişmiş fidye yazılımı 

saldırısı, kurbanın sistemindeki bazı önemli dosyaları şifreler ve dosyaların şifresini çözmek ve 

serbest bırakmak için bir miktar ödeme talep eder. 

2.3.10. Spyware (Casus Yazılım) 

Casus yazılım, gizli bir ajan gibi çalışan bir yazılımdır. Casusların temel amacı, internet 

kullanımı ile kullanıcının bilgisi olmadan bilgi toplamaktır. Casus yazılım, İnternette ücretsiz 

olarak herkesin kullanımına sunulan ücretsiz yazılımlarda bulunabilir. Kurban ücretsiz yazılımı 

yüklediğinde, saldırgan kurbanın sisteminden bilgi aldığı arka uca casus yazılım da 

yükleyebilir.  

2.3.11. Scareware (Korkuluk) 

Scareware, orijinal sistemlerde işe yaramaz yazılımların indirilmesini öneren mesajların 

açıldığı bir tehdit türüdür. Scareware'in temel amacı, kullanıcılar veya kurbanlar arasında endişe 

yaratmak ve onları alakasız yazılımlar indirmeye teşvik etmektir.  

2.3.12. Phishing Attack (Kimlik Avı Saldırısı) 

Kimlik avının temel amacı, kullanıcı adı, şifre, banka hesap bilgileri vb. hassas bilgileri ele 

geçirmektir. Saldırgan, orijinal bir Web Sayfasının aynı kopyasını oluşturur ve ardından bunu 

kurbana gönderir. Kurban, sahte Web Sayfası ve orijinal Web Sayfalarının her ikisi de aynı 

göründüğü için farklılıkları belirleyemez. Kurban, gerçekte saldırganın veri tabanına aktarılan 

eşleşen sahte Web Sayfası üzerindeki hassas bilgileri verir. Saldırgan, bu hassas verileri 

dolandırıcılık yapmak için kullanabilir. 

2.3.13. Password Attacks (Parola Saldırıları) 

Bir saldırgan kurbanın parolasını öğrenmek istediğinde gerçekleştirilir. Saldırgan, şifreyi 

tahmin edebilir veya şifreyi tahmin edip bruteforce yöntemiyle sistem üzerinde deneyen bir 

program yapabilir veya ortak bir şifreye sahip bir veritabanını kullanarak herhangi bir web 

sitesinin sistem veya giriş bilgilerinde deneyebilir. 

2.3.14. Footprinting (Ayak İzi) 



Ayak izi, bir kuruluşun ağının veya sisteminin bir haritasını çıkarma sürecidir. Bilgi toplamak 

için ayak izi yapılır. Saldırganın öncelikle bir hedef sistem, uygulama veya fiziksel konum 

seçmesi gerekir. Saldırgan bir hedef sistemi öğrendiğinde, hedeften daha spesifik bilgiler 

alabilir. Footprint'in temel amacı; ağın mimarisi, uygulama türü ve önemli veri veya bilgilerin 

depolandığı sunucu gibi ayrıntıları bulmaktır. Bir saldırgan hedefe saldırdığında, işletim sistemi 

sürümü ve uygulama türleri hakkında bilgi sahibi olabilir, bu da hedefe saldırmalarını 

kolaylaştırır. 

2.3.15. Wiretapping (Hat Dinleme) 

Hat dinleme, diğer iletişim teknolojilerinde yerleşik bir mekanizma aracılığıyla bir izleme 

cihazı yerleştirilerek yapılır. Resmi olarak, yalnızca yetkili personel canlı konuşmaları izlemek 

ve hatta kaydetmek için kullanabilir. Bir ağda iletilen verileri yakalamak için kullanılan 

programlar olan Packet Sniffers, yaygın olarak kullanılan telefon dinleme araçlarıdır.  

2.3.16. Social Engineering (Sosyal Mühendislik) 

Sosyal mühendislik, insan zihniyetini istismar eden teknik olmayan bir saldırı türüdür. Kişiyi 

yanıltarak hacker veya saldırganın işine yarayacak bilgileri kullanıcılardan alma işlemidir. 

İnsan zihniyle uğraşmak ve güvenlik mekanizmasını baypas etmede yararlı olan kurbandan 

bilgi almak saldırganların bir uygulamasıdır. Sosyal mühendislik, başkalarına yardımcı olmak, 

insanlara güvenmek veya başını belaya sokmaktan korkmak gibi insan doğasına dayanır.  

2.3.17. Packet Sniffing (Paket Koklama) 

Paket koklama, ağ izleme analizi olarak bilinir. Ağ trafiğini izlemek ve sorun gidermek için bir 

ağ yöneticisi tarafından da kullanılabilir. Ağ yöneticisi, daha iyi ağ iletimi veya iletişimi 

sağlamaya yardımcı olabilecek yakalanan verileri kullanarak hataları belirleyebilir. Basit bir 

ifadeyle, paket dinleyicisi belirli bir ağdaki tüm veri paketlerini yakalar. Ham paket 

yakalandıktan sonra saldırgan tarafından analiz edilir. Yakalanan paketler aracılığıyla, şifre 

veya kimlik doğrulama belirteçleri açık metin olarak geçirilirse bilinebilir. Bilgisayar 

korsanları, paketleri daha sonra kullanmak üzere de yakalayabilir. Yeniden oynatma, ortadaki 

adam ve paket yerleştirme saldırıları, bazı sistemlerin maruz kalabileceği saldırılardır.  

2.3.18. Well Known Ports (Tanınmış Port) 

Bağlantı noktası, TCP/IP ve UDP ağlarında mantıksal bağlantının uç noktasıdır. Başka bir 

deyişle, bir bağlantı noktasının ağdaki bilgisayarlardaki istemci ve sunucu programları 

arasındaki bağlantının uç noktası olduğu söylenebilir. Bağlantı noktaları, standart olarak 

İnternet Kurumu tarafından Tahsis Edilen İsimler ve Numaralar için atanan bir Bağlantı Noktası 

numarasıyla tanımlanır. 

2.3.19. Password Vulnerabilities (Şifre Güvenlik Açıkları) 



Parolalar, bir sisteme erişmek için gerekli olan anahtar bilgilerdir. Kullanıcılar, cep telefonu 

numarası, doğum tarihi, evcil hayvan adı vb. gibi tahmin edilmesi kolay parolalar seçerler. Bu 

insan faktörü nedeniyle, çoğu zaman hedef hakkında bazı bilgiler tanımlanırsa veya kolayca 

tahmin edilebilirse, parola tahmini başarılı olur. Bilgi toplama veya Footprinting, bir bilgisayar 

korsanı tarafından bir kullanıcının şifresini tahmin etmek için kullanılabilir. 

2.3.20. Track Covering (Parça Kaplama) 

Bilgisayar korsanlığı döngüsünün bir adımıdır. Başarılı bir saldırıdan veya bir sistem üzerinde 

yönetici haklarına erişim elde ettikten sonra, sistemdeki varlıklarının tespit edilmesini önlemek 

için kimliği kaldırmak veya izi kapatmaya çalışmak gerekir. Tespiti önlemek için, bir saldırgan 

genellikle oturum açmış olabilecek tüm hata mesajlarını veya güvenlik olaylarını siler. Devre 

dışı bırakırken, olay günlüklerini temizlemek, izlemeyi kapatmak ve tespit edilmekten 

kaçınmak için önemli bir husustur.  

2.3.21. Malware (Kötü Amaçlı Yazılım) 

Sistemde kötü amaçlı eylemler başlatmak için kullanılır. Kötü amaçlı yazılımlar, sabit disklerde 

büyük hasara neden olabilir. Bazı belgeleri silebilir veya bazı hassas verileri izinsiz olarak 

toplayabilir. Kötü amaçlı yazılım, sistemde istenmeyen eylemler gerçekleştirmek için 

tasarlanmış kötü amaçlı yazılımları ifade eder.  

2.3.22. Virus and Worm (Virüs ve Solucan) 

Bu virüsler ve solucanlar, Truva Atları ve Arka Kapılar için taşıyıcı görevi görür. Enfeksiyonun 

büyük ölçekte yayılmasından sorumludurlar. Solucanlar kendi kendini çoğaltma yeteneğine 

sahiptir ve sistemden sisteme hızla yayılabilirler.  

2.3.23. BOTNET 

Bot, akıllıca davranmalarını sağlayan yerleşik otonom yazılım kodlarına sahip bir robottur. 

BOT'lar, kulak misafiri olanlar tarafından, kullanıcılar tarafından açılan Web Sayfalarına 

otomatik olarak spam mesajları göndermek için kullanılır. BOT'ların yardımıyla uzaktan 

saldırılar mümkündür. BOT'ları otonom olarak kurmak bilgi işlem makineleri için daha 

tehlikelidir.  

2.3.24. Trojan Horse (Truva Atı) 

Bir uygulamayı gizleyen ve kurbanın bilgisayarının veya sisteminin tam denetimini ele geçiren 

kötü amaçlı bir programdır. Gerçek virüsün aksine Truva atı, kurbanı saldırıdan habersiz tutarak 

kendini kopyalamaz. Bu tür kötü amaçlı kodlar, bazı normal posta eklerinin veya oyunlar gibi 

bazı ücretsiz programların içine gizlenmiştir. 

3. Sonuç ve Değerlendirme 

Yapay zekâ, şirketlerin veya bireysel kişilerin güvenlik sektörlerine de değer katıyor, siber 

saldırıların büyük ölçüde ortadan kaldırılmasına çok yardımcı oluyor, bu da şirketler için 



verilerin güvenliğini sağlamada ve meydana gelebilecek birçok dolandırıcılıktan kaçınmada 

büyük ölçüde değer sağlıyor. Yapay zekâ algoritmaları, makine öğrenmesinin ek faydasıyla 

siber güvenlik ihlallerini kolayca geri çevirebilir ve uygun bilgilerle güvenlik personeli sistemi 

çok kısa sürede düzeltebilir. Dolayısıyla yapay zekânın siber güvenlikte çok önemli bir rol 

oynadığı aşikârdır.  

Yapay zekâ teknolojilerini hem fırsata çevirebiliriz, hem de tehdide çevirebiliriz. Yapay zekâ, 

blokzincir uygulamaları gibi yeni teknolojilerle siber güvenlik sistemleri de birey-kurum-ulus 

için daha güvenli hale getirilebilir. Siber ordu ve siber istihbarat birimlerine ihtiyaç vardır. 

Sistem merkezi olmayan yerden yönetilmeye eviriliyor. Global, yerli ve milli bir güvenlik 

mimarisi tanımlanmalıdır. Güvenlik açıkları için her zaman güncel yamalar geliştirilmelidir. 

Bilgisayar korsanları da artık yapay zekâ kullanıyor. 

“Türkiye Ulusal Yapay Zekâ Strateji Belgesi” (2020-2025) gelecek vizyonuyla bakmak, 24 

amacı olan 119 tedbir hayata geçirilmelidir. Siber güvenlik uzmanlarını sürekli eğitmek gerekir. 

Tatbikatlar ile risk ve tehdit ortamları sürekli değerlendirilmelidir. Siber saldırılar için sistemin 

yedeğinin alınması veya server’ların Türkiye’de olması gerekir. Kuantum bilgisayarlar ve 

şifreleme teknikleri geliştirilmesi gerekir. Daha karmaşık ve sofistike siber tehditler/saldırıların 

erken tespit edilmesi ve önlenmesi gibi durumlar önemini yitirmemektedir. 

4. Tavsiyeler 

Unutulmamalıdır ki herkes bilgisayar korsanlarının hedefi olabilir; iyi parola yönetimi çok 

önemlidir, karışık karakterler içeren güçlü bir parola kullanın ve birden çok sitede farklı 

parolalar kullanmak gerekir. Parolayı tercihen insan belleğinde güvende tutan matematiksel 

denklemler kullanılabilir. Hassas bilgilere sahip olan veya hassas bilgilere sahip diğer 

bilgisayarlara açılan bir ağ geçidi olan herhangi bir ekipman veya cihazı kilitleyin, cihazları 

asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Bilinmeyen kaynaklardan gelen ekleri veya bağlantıları 

açarken çok dikkatli olunmalıdır. Bazı bağlantılar ve web siteleri orijinaline çok yakın olabilir, 

herhangi bir şüpheyi bir Bilgi İşlem Güvenlik Yöneticisine bildirmek daha iyi olur. İnternet 

bankacılığı gibi hassas tarama, güvenebileceğiniz güvenli cihazlarda yapılmalıdır. Kötü amaçlı 

yazılımdan koruma ve antivirüs programları ve düzenli güncellemeler ile işletim sistemleri 

güncel tutulmalıdır. Sisteminize yayılabilen virüs veya kötü amaçlı yazılım içerebilen harici 

sabit diskler veya flash sürücüler gibi takılabilir çevre birimleri konusunda çok dikkatli 

olunmalıdır. Sosyal medyada paylaşılan kişisel verileri sınırlamak gerekir. Suçlular sosyal 

medya hesaplarındaki profil bilgilerini bir siber saldırı planlamak için kullanabilir. 

Manipülasyon yoluyla hassas bilgiler elde etmeye yönelik girişimlerin yapıldığı sosyal 

mühendisliğin farkında varılmalıdır. Sisteminizdeki herhangi bir yabancı etkinlik derhal Bilgi 

İşlem Güvenlik Yöneticisine bildirilmelidir. Birleştirilmiş yeni nesil ağlar için, saldırgan ve 

kendi kendini koruyan özelliklere sahip kendi kendini iyileştiren doğa sağlamak çok önemlidir. 

Ayrıca, siber güvenlik politikalarının dünya çapında tekdüze olabilmesi için uluslararası 



yasaların oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Küresel internet yönetişim modeli, yüksek güvenlik, 

gizlilik hükümleri ve etik ile geliştirilmelidir. Kullanılabilir ve güvenilir güvenlik çözümleri 

siber dünyanın en acil ihtiyaçları arasındadır. 


