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t- ,  KAMU KURUMLARININ KARSILASTIKLARI SALDIRILAR DAHA gOK

reion AMAELT KURUMLARTN sirclrntNi HACK'lrvip, rrNni cORUNTurrniNi
vr OngUr rieslJLARtNt ANA sAyFAyA yERLEEriniYonLAR. ANCAK BU

rip snL_otRtLAR siziv AQtMtzDAN nisr srvivrsi rN IuSUK SALDIRILAR
U|GTN SALDIRILRNR CONE ZARARI AZ AMA PRESTIJ KAYBINA

YoL ACIYoR ASIL s lKlNTl  vrni l rn iN qALINMASI,

HILAL BAYSAL

asa dryt yollardan bilgisayar sistemlerine
girerek ke1fi olarak sistemleri grikerten

veya Eepitli grkarlar elde eden hacker'lar
(bilgisayar korsanlarr), bugiin sanal Alemin

en biiytik sorunlartndan biri olmug durumda. Dev-

letlerin askeri birimleri bapta olmak iizere, kamu

kurumlartna, bankalara, biiyiik pirketlere ait bil-

gisayar sistemleri her gtin hacker'lann binlerce

saldrrrstna maruz kahyor. Korsanlardan gelen bu

saldrnlarr bertaraf etmek de onlarrn her tiirlii saldr-

n yontemini bilen ve engelleyebilen insanlara dii-

piiyor. Sozii edilen tiim birimler bugiin saldrnlarla

miicadele edebilecek eleman istihdam ediyor.
gaka yollu 'beyaz papkah hacker', resmi olarak da

'gi.ivenlik uzmanlart' olarak adlandrnlan bu kipiler,

korsanlann her tiirlii ycintemini bilmelerine raS-

men, bunlan uygulamak yerine kurumlart koruma

yolunu seEiyor. Tabi kurumlart korumak iEin seEi-

len elemanlar korsanlarrn her tiirlii saldrrtstna kar-

gr hazrrhkh olmak iEin e$timden geqiriliyor. $im-
diye kadar yurt dtgma gonderilen elemanlar bugiin

Ti.irkiye'de de agrlan kurslara devam edebiliyor.

istanbul'da aEtrgr Bilgi Giivenli$i Akademisi'nde
'beyaz papkah hacker' yetiptiren Gtivenlik Uzmanr

Huzefe 6nal, hacker'hkla ilgili tiim sorulartmtzr
yanrthyor.

"En Eok bankalar ve GSM Eirketleri
giiventiEe ihtiyag duYuYor"

Onal, geEmip donemlerde girketlerin ve kamu

kurumlartntn gi.ivenlik uzmanltsr eSitimi igin 7-8

bin dolar rideyerek elemanlanm l'urtdrprna gon-

derdigini belirtiyor. Tiirkiye'deki bu aqrSr kapat-

mak iizere akademiyi kurduklarrnt anlatan Onal,

pirketlerin bilgi iglem birimlerinde Eahgan personellerin kendile-

rine geldiSini aktanyor. En gok da bankalar ve GSM girketlerinin

eflitime ihtiyaE duydugu bilgisini veriyor.

Huzeyfe 6nal, giivenlik uzmanr ihtiyacrnrn, korsanlartn kamu

kurumlart ve girketlerin sistemlerine girip bilgi gahp, satma-

srndan kaynaklandrSrnr soyliiyor. Onal internet ya da bilgisayar

diinyasrndaki gi.ivenligi sa$lamarun onemini poyle anlatryor: "Siz

akpam sekiz oldu mu pirketinizin kaptsrnt kilitleyip gerekli on-

lemleri ahp gidiyorsunuz. Ama siber diinyada mesai kavramt yok.

Diinyanrn bir ucundaki iilkeden orne$in Qin'den bile her an sizin

bilgisayarrnrzm igine girilip bilgileriniz gahnabilir. O yiizden e$er

bilgileriniz galmamayacak ya da silinemeyecek kadar de$erliyse

mutlaka bunun bagrna bir giivenlik uzmanl koymantz lazrm."

Kursa gelen elemanlara verilecek e$itimi de bu anlayrprn belir-

ledigini aktaran 6na1, "giz bu uzmanlara kargt taraftan saldrran-


