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I. Güvenilir Bilgi İşlem – Giriş 

 

 15 Ocak 2002 tarihinde Bill Gates, Güvenilir Bilgi İşlem (TwC) Girişimi'ni duyurmak üzere tüm Microsoft 

çalışanlarına bir bildiri yayımladı.1 Bu bildiride, “elektrik, su ve telefon altyapısı kadar güvenilir ve güvenli” bilgi 

işlem hizmetlerinin önemini vurguladı ve güvenilir bir platformun kullanılabilirlik, 2 güvenlik ve gizlilik de dahil 

olmak üzere başlıca önemli noktalarını hatırlattı. Bu girişimin teknolojiyle sınırlı olmadığını da belirtti: 

“Müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için Microsoft olarak yazılım geliştirme yöntemlerimizden destek 

faaliyetlerimize, operasyon ve iş uygulamalarımıza kadar yapmamız gereken birçok değişiklik bulunuyor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Bkz. Gates’in bildirisi: http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx. Bu bildirinin ardından, kavramların ayrıntılı olarak açıklandığı ve 

şirketin yoluna ne şekilde devam etmesi gerektiği konusunda daha somut yönergeler sağlayan bir teknik inceleme yayımlandı. Bkz. Mundie, de Vries, 

Haynes ve Corwine tarafından hazırlanan Güvenilir Bilgi İşlem teknik incelemesi: http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx.  
2 Bildiride güvenilirlik terimi de kullanılmış ve bu terim dört temel direkten biri olarak benimsenmiştir. 

TwC'nin, dört temel direğini ve sürecin başındaki iş akışlarını içeren grafik gösterimi 

şu şekildedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
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Güvenilir Bilgi İşlem üzerine vurgu yapılması gereğinin temelinde, bilgi işlemin günümüz toplumundaki 

büyüyen rolü yer almaktadır. Bill'in de belirttiği üzere, “Bilgi işlem şimdiden birçok insanın hayatında önemli bir 

yere sahiptir. On yıl içinde, neredeyse yaptığımız her şeyin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olacak.” Bu son 

ifade daha doğru olamazdı. Son on yıl içinde; e-posta, anlık ileti, görüntülü arama, sosyal ağlar, sosyal arama, 

web tabanlı ve aygıt merkezli uygulamalar sayesinde mensuplarının birbiriyle iletişim kurdukları bir Internet 

toplumunun ortaya çıkışına tanıklık ettik. İnsanların birbiriyle daha fazla bağlantı kurduğu ve bilişim 

teknolojilerine hiç olmadığı kadar bağımlı oldukları bir dünyada yaşıyoruz. 

 

Bu yeni dünya düzeni büyük fırsatlar doğursa da hem eski hem de yeni zorluklarla karşı karşıyayız.  Enerji 

nakil hatlarının, global finans sisteminin ve diğer kritik altyapıların güvenliği, uzun süredir endişe konusu iken,3 

kararlı ve ısrarcı saldırganlarla ilişkili yeni tehdit modelleri ve siber savaş korkusu, bilgisayar güvenliği uzmanları 

açısından yeni zorluklar doğurmuştur. Bağlı aygıtların yaygınlaşmasının yanı sıra, toplamaya, analiz etmeye ve 

yaymaya müsait veri miktarı ile türündeki büyük artış, gizliliği korumaya yönelik geleneksel kuralları 

zorlamaktadır. İnsanların aygıtlara, bulut hizmetlerine ve verilerine diledikleri zaman ve diledikleri yerden erişime 

bağımlı hale gelmeleriyle birlikte, bilişim sistemlerinin güvenilirliği daha büyük önem kazanmıştır. Kısacası, 

Güvenilir Bilgi İşlem konusuna aralıksız odaklanma ihtiyacı hiç bu kadar önemli olmamıştı. Öyleyse, on yılın 

sonunda, Güvenilir Bilgi İşlem'in evrimi ne şekilde devam edecektir? 

 

II. Dünya Bir Kez Daha Değişiyor 

 

Güvenilir Bilgi İşlem, bilgisayarların yaşamlarımızda oynadığı yeni rol dikkate alınarak hayata geçirilmiştir; 

ancak dünyanın bir kez daha nasıl değişmekte olduğunu ve bu değişimin TwC'nin dört temel direğini nasıl 

etkilediğini anlamak önemlidir. En temel iki sorun, veri merkezlilik ve devletlerin Internet ile ilgili sorunlarla nasıl 

başa çıktığıdır.  

 

A. Veri Merkezli Bir Dünyada Yaşamak 
 

Telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, arabalar, algılayıcılar gibi birbiriyle bağlantılı aygıtların yer aldığı 

bir dünyaya doğru ilerliyoruz ve yavaş yavaş bu aygıtlar hizmet ettikleri insanlardan sayıca daha fazla olmaya 

başlıyor.4 Bu dünyada, eski veri biçimlerinin (örn. banka kayıtları, telefon kayıtları) yanı sıra oldukça açıklayıcı olan 

yeni veri biçimleri de bulunmaktadır (örn. sosyal ağ sitelerinde oluşturulan kullanıcı verileri ve coğrafi konum 

                                                      
3 Örnek olarak, Kritik Altyapıların Korunması ile ilgili 1997 Başkanlık Komisyonu 

(http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures) ve 44. Başkanlık döneminde Siber Güvenlik için 2008 

CSIS Komisyonu (http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency). 

4 Internet aygıtlarının sayısının Ağustos 2010 itibariyle 5 milyara ulaşması bekleniyordu. http://www.cellular-news.com/story/44853.php. Cisco ayrıca 2015 

itibariyle Internet'e bağlanabilen aygıtların sayısının insan nüfusunun iki katına çıkacağını tahmin etmektedir. http://www.bbc.co.uk/news/technology-

13613536.  

http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536
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verileri). Bireyin kişisel ve profesyonel hayatını birbirinden ayırması “bilişim teknolojilerinin (BT) tüketiciye 

uyarlanması” nedeniyle yıpratıcı olabilir; diğer bir deyişle bireyin BT aygıtları kullanma ve bu aygıtları profesyonel 

ve özel hayatlarında kullanmaya devam etme arzusu, farklı kurallarla farklı varlıklar tarafından yönetilen iki ayrı 

dünya arasındaki çizgiyi birleştirebilir ve hatta ortadan kaldırabilir. Belki de en önemlisi, bu verileri saklamak, 

toplamak, aramak, çözümlemek ve yaymak için yeni ve merkezi becerilerin var olmasıdır. Bu beceriler artık 

bireyin zaman içinde gerçekleştirdiği etkinliklerle sınırlı değildir, gelecekteki davranışlarını da yeni ve ilginç 

yollarla öngörmek için kullanılabilirler. Örneğin, bir kişinin banka kredisini düzenli olarak ödeyip ödemeyeceğini 

tahmin etmek için güvenilir olan yöntem bu kişinin kredi notu değil, sosyal ağ arkadaşlarının kendi borçlarını 

ödemiş olup olmadıklarına bakmaktır.5 Bu veri zenginliği sayesinde, hasta olan kişileri tedavi etmekle kalmaz, 

yakalanabilecekleri hastalıkları da tahmin edebiliriz; bu bilgi, bir hastanın hayatını kurtarmak ya da sağlık 

sigortasını yenilemeyi reddetmek için kullanılabilir. 

 

Tüm veriler elbette eşit yaratılmaz, coğrafi konum verileri de belirtilmeden geçilmemelidir. “Konum, 

konum, konum” sözleri yalnızca emlakçılar için anlamlı bir tekerleme değildir, bireylere gerçek zamanlı hizmetler 

sağlarken de aynı derecede önemlidir. Ancak aynı zamanda, “GPS izleme bir kişinin ailevi, politik, profesyonel, 

dini ve cinsel tercihlerinin birçok ayrıntısını yansıtan hareketlerin kesin ve kapsamlı bir kaydıdır….[GPS] verilerinde 

açığa çıkarlar . . . biraz hayal gücüyle özel hayata dair bilgilere dönüşebilecek konumlar içerir: psikiyatrist, plastik 

cerrahi, kürtaj kliniği, AIDS tedavi merkezi, striptiz kulübü, ceza avukatı, saatlik oda kiralanan otel, sendika 

toplantısı, cami, sinagog veya kilise, eşcinsel barı ziyaretleri ve benzerleri").6 

 

Yeni dünya düzeninde görülen değişiklikler ürkütücüdür; bariz olanlar kadar gözden kaçabilecek riskler 

de vardır. Bu sorunları daha iyi anlamak için, bilişim teknolojisi modelinin ne şekilde değiştiğinin anlaşılması 

önemlidir. “World Wide Web” terimi 1990 yılında kullanılmaya başlandığında, bir istemci-sunucu mimarisinde 

kullanıcılar tarafından görüntülenebilen bir belge ağı kastediliyordu.7 O günlerde tehditler lineerdi.  

 

                                                      
5 Bkz. “Bankalar Facebook ve Twitter'a Burnunu Sokmaya Başladıkça Yanlış Arkadaşlar Kredi Notunuzu Düşürebilir”, 

http://www.betabeat.com/2011/12/13/as-banks-start-nosing-around-facebook-and-twitter-the-wrong-friends-might-just-sink-your-credit/. 

6 Bkz. Amerika Birleşik Devletleri ile Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf (Sotomayer, J., müşterek, (alıntı Weaver'a karşı açılan 

kamu davası, 12 N. Y. 3d 433, 441–442, 909 N. E. 2d 1195, 1199 (2009)). Bu makaledeki temalar evrensel olsalar da, metnin ABD'ye odaklı olduğunu 

unutmayın. Makalenin yazarı geçmişte OECD Uzmanlar Grubu Başkan Yardımcılığı ve Teknoloji Suçlarıyla İlgili G8 Alt Grubu Başkanlığı görevlerinde 

bulunmuş bir kişi olarak, tüm ulusların kanunları ve kültürleri konusunda bilgi sahibi olmanın imkansız olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle de yazar, 

kendisi açısından en bilindik olanı referans almıştır. 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. 

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Asıl ağı göz önüne getirmeye çalışırsanız şuna benzer olacaktır: 

 

 

 

 

Günümüzde yine bir ağ var, ancak artık yalnızca belgeler bulunmuyor. Kullanıcılar, makineler, 

uygulamalar ve verilerin yer aldığı bir ağ kullandığımız için günümüzdeki deneyimlerimiz çok daha zengin. Buna 

ek olarak, bu bağlantılardan bazıları çok açık olmakla birlikte (örn. bir URL yazıldığında bir web sayfasına gidilir), 

birçoğu da bu kadar açık değildir (söz konusu web sayfası, kullanıcı farkında olmadan verileri aslında başka 

sitelerden alıyor olabilir). Bu yeni dünya aşağıdakine benzerdir:  
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Böyle bir ortamda, her öğe (kullanıcı, makine, uygulama ve veri) yararlı veya zararlı, masum veya tehlikeli olabilir. 

Bu dünyada, tehditler artık lineer değildir; aksine, geçtiğimiz on yıl içinde gelişen birbiriyle bağlantılı ağ 

durumunu yansıtmaktadır.  

 

Böylesine birbiriyle bağlantılı bir dünyada, güvenli bilgi işlemin dört temel direği olan güvenlik, gizlilik, 

güvenilirlik ve bu üç temel özelliğe dayalı iş uygulamalarını nasıl değerlendirmeliyiz? “Yönetilebilirlik birimlerini” 

nasıl düşünmeliyiz? Bu, bir dereceye kadar, denetim kapsamına bağlıdır. Kullanıcı kendi işlemlerinden (örn. 

bilgisayara düzeltme eki uygulama, güvenilen uygulamaları karşıdan yükleme ve verileri yedekleme) doğrudan 

sorumlu olabilir. Şirket kendi veri merkezini çalıştırmak üzere sistem yöneticileri işe alabilir, donanım ve yazılım 

satın alabilir ve kendi verilerini yönetebilir. Bunun dışındaki durumlarda, bir varlık, bu öğelerin yönetiminden 

sorumlu olan tarafla doğrudan ilişki içinde olabilir. Buna göre, bir kullanıcı karşısındaki varlığa güvenip 

güvenmeyeceğine karar verebilir (örn. saygınlığı olan bir şirkete güvenmek gibi) ve yükümlülükler belirlenebilir 

örm. kullanım şartları dahil olmak üzere, kullanıcının en azından gerçekçi alternatiflere ve bu şartların yerine 

getirilmesini sağlamak için makul bir şansa sahip olduğu sözleşmeler kullanılabilir. Aslına bakarsanız, 

günümüzdeki bulut uyarlama yönergelerinin büyük bölümü bu katmana karşılık gelmektedir. Ancak diğer 

durumlarda, kullanıcı çok uzaktaki öğelere bağlanır; kullanıcının bu öğeler üzerinde doğrudan ya da dolaylı 

hiçbir şekilde denetimi yoktur ve aynı derecede önemli olan başka bir nokta da önemli uygulamaları (veya bu 

uygulamalarda yapılan değişiklikleri) hiçbir şekilde göremez. Böylesi uzak ilişkilerde güven nasıl kurulabilir? 

Bireylerin uzak iş uygulamalarında daha fazla şeffaflığa sahip olacakları ve başkalarıyla paylaştıkları bilgilerin 

amaçlandığı şekilde kullanılacağından emin olabilecekleri bir dünyayı nasıl oluştururuz?  

 

Yaklaşımlardan biri, uygun veri kullanımı ve sistem durumuyla ilgili bilgiler için meta verilerden ve 

taleplerden yararlanılmasıdır. Teknoloji yönetiminden sorumlu olanlar, iş uygulamalarını nasıl yürüttüklerini ve 

uyumlu hareket ettikleri uluslararası standartları tutarlı bir şekilde gösterebilirler. Bu uluslararası standartların 

veya kabul gören uygulamaların bir bölümü zaten vardır. Örneğin, güvenlik için ISO standartları, gizlilik için 

Bilgilerin Uygun Biçimde İşlenmesine Yönelik Uygulamalar ve bir kişinin kimliğini doğrulamaya yönelik 

standartlar bulunmaktadır.8 Bu standartlarla ne kadar uyumlu olunduğu zaman zaman son kullanıcılara belirtilir; 

iki taraf da https:// protokolünü desteklemeyi kabul ediyorsa, tarayıcıda gözle görülür ipuçları bulunabilir.  

 

Gelecekte, bir makinenin genel durumu, bir kişinin kimliği ve bir yazılımın kaynağıyla ilgili olarak 

onaylanan ya da doğrulanan iddiaların sunumu daha fazla önem kazanacak ve diğer önemli özellikler için de 

kullanılabilecektir. Örneğin, bir yazılım programında kaynağı göstermek için yalnızca bir imza değil, aynı 

zamanda geçerli bir güvenli geliştirme standardına uygun şekilde geliştirilmiş olup olmadığı da gösterilebilir. 

Benzer şekilde, bazı veriler için yazarı, kabul edilebilir kullanım şekilleri ve diğer önemli öznitelikleriyle (verilerin 

                                                      
8 Örneğin NIST SP800-63, iddia edilen bir kimlik geçerliliğindeki güven düzeyine dayanan, dolayısıyla kullanılan doğrulama işleminden kaynaklanan, farklı 

güvence düzeyleri sağlar. Düzey 1'de birey kimliğini kendi beyan ediyor ve Düzey 4'te kimlik için kanıt isteniyorsa, kullanıcının kimliğini kanıtlaması ve 

daha da önemlisi bunun ne anlama geldiğini bilmesi için “Düzey 4” kullanılır. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf.  

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf
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kişisel veya kurumsal olması ya da kişisel olarak tanımayı sağlayan bilgiler içermesi gibi öznitelikleriyle) ilgili meta 

veriler olabilir. Bu tür meta verilerin kullanılması, verilerin nasıl kullanılabileceği ya da paylaşılabileceğiyle ilgili 

kuralların zorlanmasına yardım edebilir. Bu kurallar verilere eklenebileceği gibi, verilerden ayrı olarak da 

saklanabilir ve bu durumda veriler uygun kuralı “işaret edebilir”. Böylece, verileri etiketlemiş olan bir kişi bu 

verilerin nasıl işlenmesi gerektiği konusunda daha sonra “fikrini değiştirebilir” ve ilgili kuralda değişiklik yaparak 

bu değişikliklerin kullanılmasını zorlayabilir. Kısacası, kullanıcıların ve bilgisayarların birbirleriyle bağlantı kurup 

uzaktaki öğelerle verileri paylaştığı günümüz dünyasında ilkelerin belirlenmesi ve kabul görmesi için ortak bir 

mekanizma oluşturulması, birbirinden uzak tarafların güven ilişkisi geliştirirken daha anlamlı kararlar almalarını 

sağlamaktadır. 

 

B. Devletlerin Rolü 
 

Aygıtların ve hizmetlerin birbirleriyle bağlantılı oldukları günümüz dünyası ve “büyük miktarda veri” 

oluşturulması 9  devletler açısından zorlayıcı olmaktadır. Yaşam şeklimizi değiştiren ve suç ve ulus devlet 

faaliyetleri açısından sıkıntı doğurabilecek tüm dönüştürücü teknolojik yeniliklerin, yönetimlerin tepki vermesine 

yol açabileceğini unutmamak gerekir. Ancak bir devlet Internet ile “ilişkisi” gerçekte karmaşık bir ilişkidir; çünkü 

devletler aynı zamanda birer kullanıcı (müşterileri yerine vatandaşları olan büyük kuruluşlara benzetilebilirler), 

koruyucu (hem bireylerin hem de Internet'in kendi haklarını korurlar) ve istismarcıdırlar (Internet üzerinden uzun 

zamandır askeri casusluk yapılmaktadır10).  

 

Kullanıcı olarak devletler, diğer Internet kullanıcılarıyla aynı sorunlar nedeniyle endişe duyar: farklı 

sistemlerdeki ve aygıtlardaki verilerin kullanım ömürleri boyunca güvenliğini ve gizliliğini nasıl sağlayabiliriz? Her 

ihtiyaç duyulduğunda, özellikle de kriz zamanlarında sistemimizin kullanılabilir olmasını nasıl sağlayabiliriz? 

Şirketimizde bulut kullanılmaya başlanmalı mı; başlanmalıysa gereksinimlerimizin bulut sağlayıcısı tarafından 

karşılandığından nasıl emin olabiliriz? Bu sorular tüm Internet/bulut kullanıcıları için geçerlidir, ancak devlet 

yönetimlerinin kendilerine özgü düşmanları ve sorumluluk alanları (örn. müşterileri yerine seçmenleri) olabilir. 

 

Ayrıca devletler Internet'i korumanın yanı sıra Internet kullanıcılarının haklarını da (örn. gizliliğini, 

güvenliğini, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü) korumak için daha özenli hareket etmektedir. Devletler satın 

alma güçlerini kullanarak piyasa güçlerinden yararlanabilmelerine karşın, piyasa güçleri piyasadaki talepleri tek 

başlarına karşılayacak şekilde tasarlanmışlardır; bazı durumlarda kamu güvenliği ve ulusal güvenlik nedeniyle 

ortaya çıkan özel gereksinimleri karşılamak zorunda değillerdir. Basitçe söylemek gerekirse, Soğuk Savaş için bir 

piyasa örneği sunmak zordur. Devletler de bu nedenle güvenliği, gizliliği ve/veya güvenilirliği korumaya yönelik 

düzenlemeler yapmak ya da kötüye kullanıma karşı daha etkin şekilde mücadele vermek üzere kanunları 

                                                      
9 “Büyük Miktarda Veri”, çok büyük veri kümeleri anlamına gelir. Yenilik, rekabet ve üretkenlik açısından sonraki sınırın büyük miktarda veri olduğuna 

inanılmaktadır. Bkz. http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation.  

10 Bkz. Cliff Stoll, The Cuckoo’s Egg, 1989. 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation
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uygulamak veya askeri yollarla karşılık vermek gibi araçlardan yararlanır. Bu gibi kanun uygulamaları ve askeri 

yollarla karşılık verme yöntemleri, saldırının asıl kaynağına kadar güvenilir şekilde izlenmesindeki zorluk 

nedeniyle engellenmektedir.  

 

Savaş uçaklarının veya birliklerin intikalinin gerçekleştiği geleneksel saldırılardan farklı olarak, geleneksel 

askeri hedeflere karşı (örn. savaş zamanında askeri birlikler tarafından kullanılan bir bilgisayar sistemine karşı) 

gerçekleştirilseler bile Internet saldırıları, belirli bir devletle bağı olmayan bireyler tarafından başlatılabilirler 

(asimetrik saldırılar). Başka bir deyişle, global bağlanabilirlik ve izlenebilirlik konusundaki zorluklarla birleştiğinde 

Internet'teki kötü niyetli suçluların ve bunları motive eden etkenlerin çeşitliliği nedeniyle bir saldırganın kimliğini, 

konumunu, bağlantılarını ve motivasyon unsurlarını hızla ve resmi yollarla saptamak oldukça zordur. Üstelik 

saldırının izlenebilmesi için genelde özel sektörün de yardımı gerektiğinden, kamu/özel sektör ortaklığının 

gerekliliği de ortadadır; ancak kritik bilgilerin paylaşılmasına yönelik kurallar bu kadar net değildir. Kuşkusuz ki 

taraflar müşterilerin gizliliğini korumak, olası yasal sorumluluğu önlemek, kamu kurumlarıyla ihtilafların 

yaratacağı karışıklıkları engellemek, veri bekletme maliyetlerinden ve olası risklerinden kaçınmak da dahil, veri 

toplama ve veri paylaşımından kaçınmak için geçerli nedenlere sahiptir. 

 

Özel sektörün veri depolaması gerekip gerekmediği (bazı ülkelerde zorunlu veri bekletme kuralları vardır, 

bazı ülkelerdeyse yoktur), sahip oldukları hangi verileri devlete vermeleri gerektiği ve devletlerin özel sektör 

ağlarını izlemeleri gerekip gerekmediği konularında tartışmalar devam etmektedir. Kısacası, devletlerin 

işletmelere engel olmadan, önemli yeniliklerin önüne geçmeden ve insan haklarını ihlal etmeden geleneksel 

sorumluluklarını nasıl yerine getirecekleri temel sorunu oluşturmaktadır.11  

 

Son olarak, devletler yalnızca Internet'in korunmasıyla ilgileniyor olsalardı kesinlikle çok daha kolay 

olurdu, ancak Internet'ten yararlanmak için de nedenleri var. Ekonomik ve askeri istihbarat, dost ve düşman 

ülkelere karşı avantaj sağlayabilir ve hem siber çatışma hem de kinetik savaş sırasında güç artırıcı bir unsur olarak 

taarruz harbi becerileri kazandırabilir. Tüm bu rollerin ve sorumlulukların karmaşık yönlerini ayrıntılı olarak 

tartışmak bu makalenin kapsamı dışındadır, ancak başka alanlarda tüm ayrıntısıyla incelenen bu sorunlar,12 

devletlerin Internet konusunda gittikçe etkin ve incelikli şekilde düşünmelerine ve Internet'in geleceğine yönelik 

bazı çıkarımlarda bulunmalarına neden olmuştur. 

 

                                                      
11 Daha da önemlisi, “zarar” tanımı, uluslar arasındaki farklılıklardan etkilenir. 

12 Bkz. Owens, Dam ve Lin'in editörlüğünü yaptığı “ABD'de Siber Saldırı Becerilerini Satın Alma ve Kullanma ile İlgili Teknoloji, İlke, Kanun ve Etik Değerler” 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651 ve Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi, “Amerika'nın Siber Geleceği: Bilgi Çağında Güvenlik ve Refah,” 

http://www.cnas.org/cyber.  

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651
http://www.cnas.org/cyber
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C. TwC Temel Direkleri 
 

TwC Sonraki Adımını planlarken ilk akla gelen, “on yıl önce tanımlanan temel direkler hala geçerli mi?” 

sorusuydu. Bilgi işlemde “güven” üzerine odaklanılıyorsa yanıt “evet” olacaktır. Toplumun yüzleşmesi gereken 

daha birçok sorun elbette vardır, ancak bu sorunlar “bilgi işlemde güven” ile ilgili değildir. Örneğin, aygıtların 

engelli kişilerce kullanılabilmesi ve sürdürülebilir çevre göz önüne alınarak tasarlanmış olmaları önemlidir. Ancak 

herkesin kullanamadığı ya da enerji tasarrufu yapmayan bir aygıt tercih edilmiyor olsa da, bu aygıt yine de 

güvenli, özel ve güvenilir bir şekilde bilgi işlem fonksiyonlarını yerine getirebilir. Dolayısıyla, toplumun çok çeşitli 

sorunlar (TwC'nin dört temel direğinden çok daha çeşitli sorunlar) üzerinde çalışması gerekse de, bu temel 

direklerin teknolojideki güven ilişkisiyle göreli olarak özel birer rolü olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 

 

Ancak çok sayıda algılayıcısı bulunan, veri merkezli bu yeni dünya, temel direkler üzerine düşüncelerimizi 

değiştirmemektedir; bu temel direklerin hem birbirleriyle ilişkisi hem de bu yeni dünya düzenindeki göreli 

önemleri üzerinde düşünmek ilginçtir. Tarih boyunca ve hatta bugün bile, en bariz kesişim güvenlik ve gizlilikle 

ilgilidir; bu noktada hem uyum hem de çakışma yaşanabilir. Güvenliği gizliliğin koruyucusu olarak ele alırsanız 

uyum söz konusudur. (Güvenliğin temel hedeflerinden biri, verilerin gizliliğinin korunmasıdır.) Gizliliği korumak 

üzere tasarlanmış Bilgilerin Uygun Biçimde İşlenmesine Yönelik Uygulama İlkeleri uzun zamandır bir güvenlik 

ilkesi de içermektedir.13 Diğer taraftan, güvenlik teknikleri gizliliği bozabilir; örneğin, bilgisayarların kötüye 

kullanılıp kullanılmadığını belirlemek üzere trafik analizleri ve derin paket muayenesi gerçekleştirdiğinizi 

varsayalım. Güvenlikle gizlilik bir noktada kesişebilir. Güvenlik açığına düzeltme eki uygulamak üzere sistemi 

güncelleştirmekle gizlilik arasında küçük de olsa bir ilişki söz konusudur. Aynı şekilde, verilerin gizlilik 

bildiriminde açıklanmayan bir şekilde kullanılmasıyla verilerin güvenliğinin uygun şekilde sağlanmış olup 

olmamasının arasında da küçük de olsa bir ilişki vardır. Önemli olan, güvenlik ve gizlilik zaman zaman çakışsa da 

bunun sonucunda “toplamların sıfır olmaması”, yani güvenlik için gizlilikten ödün verilmesi (ya da tersi) 

gerekmemesidir. Microsoft'un çevrimiçi kimlik konusundaki çalışmalarında da belirttiğimiz gibi, denge sağlamak 

için zaman zaman ödün verilebilse de birincil hedef her iki değeri de aynı anda desteklemek olmalıdır.14  

 

Açıkça olmasa da, temel direkler arasında başka ilginç etkileşimler de bulunmaktadır. Örneğin, güvenlik 

olaylarının (örn. hizmet reddi saldırılarının) sonucunda güvenilirlik sorunları oluşabilir ve bu da ağın daha fazla 

izlenmesine yol açarak gizliliği etkileyebilir. Buna ek olarak, hizmet sağlayıcılar bulut hizmetlerinin güvenilirliğini 

sağlamak için verileri farklı coğrafi konumlara dağıtabilir; böylece dünya üzerinde meydana gelen bir doğal 

felaket tek başına veri kaybına neden olmaz. Ancak verileri başka bir ülkede tutmak ilginç güvenlik ve gizlilik 

sorunlarına yol açabilir; bu veriler yerel yasalar gereğince yabancı devletler tarafından kullanılabilir veya yabancı 

ülkenin yasaları gereğince bu veriler için farklı düzeylerde güvenlik ve gizlilik koruması sağlanıyor olabilir. 

                                                      
13 Örneğin bkz. Gizliliğin Korunması ve Kişisel Verilerin Sınır Ötesine Akışı Konusundaki OECD Yönergeleri, 

http://www.oecd.org/document/18/0.3343.en_2649_34255_1815186_1_1_1_1.00.html (Güvenlik Tedbirleri İlkesi). 

14 Bkz. “Çevrimiçi Kimliğin Evrimi”, IEEE Güvenlik ve Gizlilik, cilt 7, no. 5, s. 56-59, Eyl/Eki 2009. 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html


 

11 

 

Bulut da temel direklerin görece önemini değiştirecektir. Geçmişte güvenliğin birincil öneme sahip 

olduğunu, gizliliğin ve güvenilirliğin ikincil düzeyde önem taşıdığını söylemek yanlış olmaz. Özellikle de güvenlik 

olayları aynı zamanda gizliliği ve güvenilirliği de etkileme kapasitesine sahip olduklarından, güvenliğe verilen 

önem yeni dünya düzeninde de baskınlığını korumaya devam edecektir. Bununla birlikte, büyük miktarda veri 

gizlilikle ilgili endişeleri artırır ve güvenilirlik sorunları da sosyal ve ticari karmaşaya yol açabilir. Dolayısıyla, temel 

direklerin göreli ağırlığı ve dünyanın bu konulara ilgisi de daha eşit şekilde dağılmış olacaktır. Ayrıca, toplum 

olarak gelişen BT bağımlılığındaki büyük değişimler ve ortaya çıkan BT modelindeki karmaşıklıklar nedeniyle, 

belirli bir temel direk kapsamındaki endişeler çok daha karmaşık bir hal alacaktır. Bu değişiklikler, temel direklere 

ayrı ayrı yer verilen ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır. 

 

Büyük miktarda verinin ve işin içinde devletin de olmasının sosyal, ticari ve teknolojik sonuçlarını tek tek 

tanımlamak pratik olmayacaktır, ancak bazı sorunlar ön plana çıkmaktadır: büyüyen tehdit modeli ve Internet 

güvenliğine etkisi, büyük miktarda verinin ortaya çıkışı ve George Orwell romanlarındaki gibi veri analizleri 

sonucunda gizliliğin kaybolup kaybolmayacağı, toplum gittikçe (tamamen?) sistemlerin ve verilerin 

kullanılabilirliğine bağımlı hale gelirse ve bu temel varlıklar normal olayların sonucunda (örn. donanım arızaları, 

yazılımlardaki güvenlik açıkları, yapılandırma hataları) ya da kasıtlı saldırı sonucunda kullanılamaz duruma gelirse 

ne olacağı gibi. Bu sorunlar, tek tek veya toplu olarak, TwC'nin merkezinde yatan yeni düşünceyi ortaya 

çıkarmaktadır. 

 

III. Güvenlik 

 

A. Arka Plan 
 

  Bill Gates on yıl önce Güvenilir Bilgi İşlem'i duyururken dört temel direk olan güvenlik, gizlilik, güvenilirlik 

ve iş uygulamalarına odaklanmıştı. Buna karşın çoğu kişi TwC'yi güvenlikle özdeşleştirdi. Bunun nedeni kısmen 

de olsa TwC'nin güvenlikle ilgili bir dizi önemli olayın ardından duyurulmuş olmasıydı. 2001 yazında Code Red 

solucanı Internet kullanıcılarına kötü amaçlı bir saldırının olası sonuçları hakkında bir fikir vermişti. Hemen 

ardından, 11 Eylül 2001'de, kinetik bir terörist saldırı sonucunda ABD borsası bilişim sistemlerindeki aksamalar 

nedeniyle beş gün boyunca kapalı kaldı. BT sistemlerine yönelik bu tür bir kesintinin siber saldırı yoluyla da 

gerçekleşebileceği fark edildiğinde, 11 Eylül saldırıları kritik altyapının korunmasıyla ilgili önemli endişeleri ortaya 

çıkardı. Son olarak da 11 Eylül saldırısından bir hafta sonra, dünya genelini etkileyen Nimda solucanı ortaya çıktı. 

Böylece dünya güvenlik konusuna odaklandı ve Microsoft da ürünlerinin güvenliğini artırmak için önemli ölçüde 

enerji ve kaynak ayırdı. Bu amaçla SD3: Tasarım Güvenliği, Varsayılan Ürün Güvenliği ve Dağıtım Güvenliği 

yaklaşımına odaklanıldı. Tasarım Güvenliği, kodun içerdiği güvenlik açıklarını azaltmakla ilgiliydi ve şirketin 
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Güvenlik Geliştirme Ömrü (SDL) kullanımını teşvik ederek elde edebileceği bir hedefti. 15  Varsayılan Ürün 

Güvenliği, bir üründe varsayılan olarak etkinleştirilmiş durumda daha az özellik bulunması ve böylece ürünün 

saldırı yüzeyinin azaltılması anlamına geliyordu. Şirket, Dağıtım Güvenliği sağlamak için düzeltme eki uygulama 

teknolojisini ve süreçlerini güncelleştirerek düzeltme eki yükleyicisi sayısını azalttı, düzeltme eklerini uygulayan 

daha iyi araçlar geliştirdi ve düzeltme eklerini daha düzenli aralıklarla yayımladı.  
 

Microsoft teknik olmayan çözümlere de odaklanmıştır. Müşterilerin karşı karşıya oldukları birçok 

çevrimiçi güvenlik tehdidinin yazılımlardaki güvenlik açıklarından değil, insanların gereksiz yere duydukları 

güvenden yararlandığını unutmamak gerek. Geniş Yol adını verdiğimiz ve bilgisayar güvenliğinin kötü amaçlı 

yazılımlar tarafından nasıl aşıldığını ölçen projemiz, bu olayların yüzde 50'sinden fazlasının sosyal mühendislikle 

ilgili olduğunu göstermektedir.16 Sorunun bir bölümü, güven ilişkisiyle ilgili kararlar almanın kafa karıştırıcı ve zor 

olmasıdır; insanlar genelde güvenlik risklerini anlamak için gerekli bilgiye sahip değildir ve güvenlikle ilgili iyi 

kararlar almak için ihtiyaç duydukları yönergeler ellerinde yoktur (aynı durum gizlilikle ilgili kararlar için de 

söylenebilir). Yazılım endüstrisi, kullanıcıların almaları gereken karar sayısını azaltıp onlara daha basit kararları 

bırakarak güvenliği (ve gizliliği) artırabilir. Bu hedefe ulaşılmasına yardım etmek üzere Microsoft, güven ilişkisine 

dayalı kullanıcı deneyimleri tasarlamak için gerekli yönergeleri kısaca “NEAT”: Necessary (Gerekli), Explained 

(Açık), Actionable (Uygulanabilir) ve Tested (Sınanmış) olarak ortaya koydu. Gerekli (NECESSARY), kullanıcının 

yalnızca alınacak karar konusunda bilgisi veya kararın bağlamıyla ilgisi varsa güven konusundaki bir karara 

karışması gerektiği anlamına gelir. İyi bir kararın adımları net bir şekilde açıklanmalıdır (EXPLAINED). Bu açıklama 

Uygulanabilir (ACTIONABLE) olmalı, yani kullanıcılar hem iyi hem de kötü amaçlı senaryolarda doğru kararlar 

alabilmelidir. Son olarak, bu deneyimin geniş bir kullanıcı yelpazesinde işe yaradığını göstermek için deneyim 

sınanmalıdır (TESTED).17 
 

Bu teknik ve teknik olmayan çalışmalara karşın, bilgisayar güvenliğinin artırılması yine de güç bir 

çalışmadır. Bunun nedeni hem hedefin niteliği (Internet sayesinde küresel bağlanabilirlik, izlenebilirlikle ilgili 

önemli zorluklar ve zengin içerikli hedefler sağlanmaktadır) ve hedeflere çeşitli yollarla saldırılabilmesi (tedarik 

zinciri saldırıları, güvenlik açıkları, sistemin yanlış yapılandırılması ve sosyal mühendislik) hem de saldırganların 

uyumluluk sağlayabilme becerisidir (işletim sistemleri daha güvenli hale geldikçe saldırılar da uygulama 

katmanına yönelmeye başladı; uygulamalar daha güvenli hale geldikçe, siber suçlular sosyal mühendisliğe 

odaklandı).18 Bu gerçekler, Microsoft'un güvenlik alanında başlardaki çalışmalarının etkinliğini kısıtladı ve bunun 

fark edilmesiyle birlikte Microsoft'un güvenlik stratejisi de gelişmeye devam etti.  

                                                      
15 SDL sürecinde, tehdit modelleri tasarım aşamasında oluşturulur ve daha sonra bu tehditlerin etkilerini azaltmak üzere ürün mimarileri geliştirilir, ürünler 

oluşturulur ve sınanır. SDL'nin daha ayrıntılı bir açıklaması için bkz. http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx ve Michael Howard ve Steve Lipner 

tarafından yazılan “Güvenlik Geliştirme Ömrü” (2006). 

16 Bkz. http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-

2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf.  

17 http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-

50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx. 

18 Saldırı türlerinin yanı sıra, güvenlik konusu, sistemlere saldıranlar ve sistemleri korumak isteyenler arasında bir silahlanma yarışına benzetilebilir. Örneğin, 

Microsoft düzeltme eklerini daha düzenli yayımlamak üzere “Düzeltme Eki Salısı” kavramını geliştirmeye başladıktan sonra, bilgisayar korsanları da bu 

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
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  Bu değişiklikler arasında daha çok dikkat çekeni, 2008 yılında aynı adla yayımlanan bir teknik incelemede 

belirtilen uçtan uca güven ilişkisi oluşturulmaya odaklanılmasıdır.19 Bu güncelleştirilmiş strateji, BT sistemlerinde 

güvenliği sağlama konusuna farklı ve daha parçalı bir yaklaşım getirdi. SD3'ün gerekli ama yetersiz olduğunu, 

başarı için gereken temel öğelerden biri olduğunu ama tek başına yeterli olmadığını gördük. Bu nedenle 

Microsoft, tüm BT yığını için daha akılcı bir yaklaşım sergileyerek donanımdan yazılıma ve sonra da kullanıcıya 

odaklanmaya başladı. Bunun yanı sıra zorlu sorunların çözümleri için sosyal, ekonomik, politik ve BT tabanlı 

çıkarların ve becerilerin paralel olması gerektiğini fark ettik; bu durum genelde söz konusu değildir. Uçtan Uca 

Güven İlişkisi'ne ek olarak; değişen tehdit modeli20 ve kamu sağlığı modellerini Internet'e uygulamanın güvenlik 

durumunu proaktif olarak nasıl artırabileceği gibi diğer birkaç konuya da odaklandık.21 

 

Bu zaman süresince, başarımızı ölçmek üzere bazı istatistikleri takip ettik ve başta “kodun içerdiği 

güvenlik açıklarını azaltmak” olarak yaptığımız başarı tanımı zaman içinde “müşterilerin daha güvenli olmasını 

sağlama” olarak şekillendi. Özellikle de karmaşık ürünlerdeki güvenlik açığı sayısını sıfıra indirmenin imkansız 

olduğunu biliyorsanız, bu değişim önemlidir. Ayrıca stratejik yönü tanımlamaya yardım ettiği için de önemlidir: 

Güvenlik açıklarını azaltmak üzere SDL'yi geliştirmeye devam ettikçe, kapsamlı savunma konusuna 

odaklanmamız gereği daha da önem kazandı.  

 
Kapsamlı savunma stratejisinin amacı, güvenlik açığı bulunan ürünlerden yararlanılmasının bile daha zor 

olacağı ek korumalar sağlamaktır. Bunu yapacak şekilde tasarlanmış teknolojiler (Veri Yürütme Engellemesi, DEP 
ve Adres Alanı Düzen Rasgele Seçimi, ASLR gibi), başarılı saldırıların azaltılmasına yardımcı olmak üzere SDL ile 
tümleştirilmiştir. İstatistiklere göre, Microsoft güvenlik açıklarında daha ilk yıllardan önemli ölçüde düşüş 
görülmektedir; ancak güvenlik açığı araştırmacılarının sayısı arttığı ve bunlar daha iyi araçlar kullanmaya 
başladıkları için, güvenlik açığı azaltma hızımız da neredeyse durma noktasına geldi. Buna karşın, güvenlik 
güncelleştirmeleri uygulanmış yazılımların sonraki sürümleri çalışan bilgisayarlara kötü amaçlı yazılımların 
bulaşma olasılığı daha düşüktür; en başarılı saldırılar, sosyal mühendisliğin ve daha önce düzeltme yayımlanmış 
güvenlik açıklarından yararlanılmasının sonucunda gerçekleşir.22 Daha açık söylemek gerekirse, virüs bulaşmış 
makineleri aylık otomatik güncelleştirme işleminin bir parçası olarak temizleyen Kötü Amaçlı Yazılımları 
Temizleme Aracı, 32 bit sistemlerde her 1.000 tarama başına Windows XP SP3 çalışan 10,9 makinede, Vista SP2 
çalışan 4,4 makinede ve Windows 7 SP1 çalışan 1,8 makinede virüs temizleme yapmıştır.23  
                                                                                                                                                                                                     
düzeltme eklerine ters mühendislik uygulayarak “Yararlanma Çarşambası” kavramını ortaya çıkardı. Microsoft bu duruma, Microsoft Etkin Koruma Programı 

(MAPP) ile yanıt verdi. Bu programda, MAPP iş ortakları, güvenlik açığı bilgilerini daha erken alır; böylece, kendi güvenlik mekanizmaları aracılığıyla 

müşterilerine güncel korumalar sağlamak üzere virüs imzalarını veya ağ tabanlı ya da ana bilgisayar tabanlı davetsiz giriş önleme sistemlerini 

güncelleştirebilirler. Bkz. http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx.  

19 Bkz. Uçtan Uca Güven İlişkisi Kurma, http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-

91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf. 

20 Bkz. Siber Tehdit Üzerine Düşünceler, http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747. 

21 Bkz. Toplu Savunma: Kamu Sağlığı Modellerini Internet'e Uygulama (http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx). 

22 Bkz. www.microsoft.com/sir: http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results ve 

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit. 

23 Bkz. SIR Raporu, s. 73-80, http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2 

http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit
http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2
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Bu istatistikler göstermektedir ki, özellikle de ürünlerin daha yeni sürümlerinin dağıtılması, düzeltme 

açıklarını gideren eklerin hemen uygulanması, yapılandırmaların dikkatlice yönetilmesi ve sürekli izleme (örneğin, 

Virüsten Koruma, Davetsiz Giriş Algılama Sistemleri) gibi “temel bilgisayar güvenliği hijyeni” sağlanması 

durumunda, bilgisayar güvenliğine yönelik yatırımlar fırsatçı tehditleri azaltmaktadır. Buna ek olarak, kullanıcılar 

ekleri tıklatmaya ve tehlikeli web sitelerini ziyaret etmeye yatkın oldukları sürece sosyal mühendisliğin de kimlik 

avı açısından daha zorlu bir sorun olduğu anlaşılmıştır. 
 

B. Büyüyen Tehdit Modeli – Kararlı ve Israrcı Saldırganlarla Birlikte Yaşamak 
 

 Kod kalitesi artırılıp virüs bulaşma oranları azaltılırken, tehdit modeli de zorlu şekillerde gelişmeye devam 
etmiştir. Gittikçe daha da nitelikli hale gelen siber suçluları bir kenara bırakacak olursak, bazı kuruluşlar da 
özellikle saldırı becerilerini geliştirerek bilgisayar güvenliği konusuna çok daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. 
Fırsatçı tehditler yerini daha kararlı ve birçok yönden çok daha endişe verici saldırılara bırakmıştır. Bu tür hedefe 
yönelik saldırılar için “İleri Düzey Kararlı Tehditler” veya kısaca “APT” terimi kullanılıyor olsa da bu terim aslında 
yanlıştır. Bu saldırıların bazıları “ileri düzey” (ya da “nitelikli”) olmakla birlikte birçoğu da böyle değildir; hatta 
saldırı vektörleri genelde geleneksel ve basittir: düzeltme eki uygulanmamış güvenlik açıkları ve yanlış 
yapılandırmalar (her ikisinden de kolayca edinilebilen basit araçlarla yararlanılabilir) ve sosyal mühendislik. İleri 
düzey olsun ya da olmasınlar, bu saldırıların belirgin özellikleri saldırganın kararlı (uzun süreler çalışabilen) ve 
ısrarcı (belirli bir kurbanı ele geçirmeye kesin kararlı) olmalarıdır. Açıkça görülmektedir ki bir kuruluş ısrarcı bir 
saldırgan tarafından kararlı bir şekilde hedef alınırsa, izinsiz giriş sağlanması ya da önemli bir kesinti yaşanması 
olasılığı oldukça yüksektir. 
 

Bilgisayar güvenliğiyle uğraşan topluluğun, hem fırsatçı hem de hedefe yönelik tehditlerin sayısının git 
gide arttığı bu yeni dünyaya adapte olması gerekmektedir. Bu uyarlama, çift yönlü bir strateji kullanılması 
anlamına gelir. Öncelikle, BT sistemlerini yönetenler fırsatçı tehditlere karşı korunmak üzere temel hijyeni 
artırmalı, en kararlı ve ısrarcı saldırganın bile daha çok çabalamasına yol açmalıdır. Bunun için daha yeni, daha 
güvenli sistemlere geçiş yapılması; düzeltme açıklarını gideren eklerin hemen uygulanması, sistemlerin doğru 
şekilde yapılandırılması (kısmen daha fazla otomasyon yoluyla), sosyal mühendisliğin riskleri konusunda 
kullanıcıların eğitilmesi ve risklerin bugün yapıldığından daha etkin şekilde yönetilmesi için kişiler, süreçler veya 
teknolojilerle ilgili başka adımların atılması gerekir. Kurumsal güvenlik uzmanları bunun yeni bir strateji 
olmadığını düşünebilirler; ancak bu strateji, BT sistemlerini kendi başlarına yöneten ev kullanıcıları ve hatta etkin 
olarak yönetilmeyen bilişim aygıtları için de aynı derecede geçerlidir.24 Devletlerin daha da etkin bir rol 
oynamaları gerekebilecek alanlardan biri de budur; bazı ülkeler bilgi tabanlı risk yönetim planlarını kanun 
yoluyla zorunlu ve Bilgi ve İletişim Teknolojisi (ICT) sistemleriyle ilgili riskleri daha açık hale getirmenin yollarını 
aramaktadır.25 

                                                      
24 Yaklaşımlardan biri de kamu sağlığı modellerinin Internet için de uygulanması ve böylece evde kullanılan makinelerin sağlıklı olmasının ve virüs bulaşmış 

makinelerin de doğru şekilde tedavi edilmesinin sağlanmasıdır. Bkz. Kamu Sağlığı Modellerini Internet'e Uygulama: 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx.  

25 Düzenlemelerin bir örneği, 13 Şubat 2012 haftasında ABD Senatosu'nda görüşülen Siber Güvenlik Yasası 2012'dir. Buna göre, ABD Sermaye Piyasası 

Kurumu, “Bir şirkete yatırım yapılmasını spekülatif veya riskli yapan en belirgin faktörler arasında siber olaylar da varsa, bu olayların risklerinin kamuya 

duyurulması gerekmektedir” şeklinde açıklama yapmıştır. Bkz. http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm. 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
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Stratejinin ikinci bölümü özünde bilgisayar güvenliği uzmanlarının kararlı ve ısrarcı bir saldırgana karşı ne 
yaptığıyla ilgilidir. Bu olayların çoğunda saldırılar uzun süreli uğraşlar sonunda bir bilgisayar sistemine gizlice 
sızılması ve güçlü olan dış savunma bir kez aşıldıktan sonra, geri kalan düşük savunmalı şirket içi ağda uzun 
süreler boyunca kolayca gezinilebileceği varsayımına dayanır. Bu nedenle, fırsatçı tehditlerin önüne geçmek için 
ağırlıklı olarak önleyici ve daha sonra olaya yanıt verme amaçlı güvenlik stratejisi yeterli olmayacaktır. Bunun 
yerine dört alana odaklanmamız gerekmektedir: önleme, algılama, kısıtlama ve kurtarma.  

 
Bu öğeler elbette yeni değildir, ancak bu alanlardaki etkinliğimizi önemli ölçüde artırmak için elimizde 

fırsatlar bulunmaktadır. Örneğin, birçok kuruluşta davetsiz giriş algılama sistemleri yönetilir; ancak kuruluşların 
güvenlik stratejileri, denetim olaylarının kuruluş genelinde toplanması, ilişkilendirilmesi ve çözümlenmesi yoluyla 
saldırgan eylemi olabilecek anormalliklerin algılanması üzerine kurulu değildir. Büyük miktarda verinin birçok 
alanda yeni fırsatlar doğurmasıyla birlikte artık bu miktarda verinin olası gizlilik sorunları giderilerek güvenlik 
bağlamında durum farkındalığını nasıl oluşturacağını keşfetmemiz gerekiyor. Ayrıca birbirine bağlı hizmetlerden 
bağımsız olarak, kısıtlama (örn. ağ kesimleme yoluyla kullanıcı erişimini en az ayrıcalık düzeyiyle kısıtlama) 
konusuna odaklanmamız gerekir; böylece, ağın bir bölümünün güvenliği aşılırsa dahi saldırgan yine de 
kısıtlanmış kalacaktır.  

 

Bu noktada, güvenli dağıtım sağlamak üzere geçmişte yapılan çalışmalara paralel olan önemli bir unsur 
bulunmaktadır. Birçok güvenlik uzmanı 2002 yılı itibariyle güvenlik endüstrisinin zaten güvenlik geliştirme 
teknikleri ve araçları geliştirmiş olduğunu ve hatta bazı durumlarda kapsamlı savunma kodu korumaları 
uyguladığını iddia edebilir. Ancak bu çalışmalar ölçekli olarak gerçekleştirilmemiştir ve kavramsal uygulamalara 
resmiyet kazandırılıp, dağıtılmış ortamlarda birden fazla ürün sürümüne ölçekli olarak uygulanmadıkça önemli 
dersler çıkarılamaz. Microsoft’un güvenli dağıtım alanındaki uzun vadeli çalışmaları ve SDL gibi, kısıtlama ve 
kurtarma için gerekli olan teknikler de yeni değildir; ancak bu teknikleri ölçekli ve zaman içinde uygulama 
çalışmaları da kuşkusuz ki saldırılara karşı koruma sağlama, saldırıları algılama, kısıtlama ve kurtarma konularında 
eşit derecede değerli dersler sağlayacaktır. Kısacası, ölçekli ve dikkatli yürütülecek yeni çalışmalarla eski fikirlerin 
eksikleri giderilmelidir. 

 

C. Bulut ve Büyük Miktarda Veri 

Kararlı ve ısrarcı saldırganların ortaya çıkmasıyla birlikte, bulut ve büyük miktarda verinin bilgisayar 
güvenliği çalışmalarına da faydası olması gerekir. Kavramsal düzeyde açıklamak gerekirse, Microsoft'a sık sorulan 
sorulardan biri şudur: “Güvenlik açısından bulut daha mı iyidir yoksa daha mı kötüdür?” Bu sorunun yanıtı, pek 
de yardımcı olmasa da, “evet” şeklindedir. Bir başka deyişle, bulutun bazı özellikleri günümüzde kullanılan 
dağıtılmış BT ortamından daha güvenli bir ortam sağlamaktadır. Ancak diğer bulut özellikleri, güvenliği çok daha 
zor hale sokmaktadır. Özellikle de Tasarım Güvenliği, Varsayılan Ürün Güvenliği ve Dağıtım Güvenliği ilkelerine 
bir de Operasyon Güvenliği ilkesi eklenir. Buluta geçişle ilgili kapsamlı gözlemlerle başlayacak ve daha sonra 
bulut güvenliği üzerinde nasıl düşünmemiz gerektiğini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.26 

                                                      
26 Bu incelemenin, belirli bir kuruluş ya da kurumsal işlev için bulutun doğru seçim olup olmadığını belirlemek üzere el kitabı olarak kullanılması 

amaçlanmamıştır. Bu sorunlar hakkında yönergeler için bkz. http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx ve “Bulut Bilişim Ortamında Kritik Faaliyet 

Alanları için Güvenlik Kılavuzu, v2.1” (https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf).  

http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf


 

16 

 

En üst düzeyde bulut, var olan dağıtılmış sistem modeline göre en az dört önemli avantaj sunar. İlk 

olarak, dünyada yeterince bilgisayar güvenliği uzmanı yoktur ve bu sorun kısa vadede çözülebilecek gibi 

değildir.27 Çoğu küçük işletmede güvenlik uzmanları bir yana, BT personeli dahi yoktur. Bulut sağlayıcıları, 

güvenlik uzmanlarını büyük veri merkezlerinde toplayıp operasyon güvenliği açısından yeni ortaya çıkan 

uluslararası standartlara uygun hale getirdiklerinde güvenlik zaman içinde önemli ölçüde artabilir.28 İkincisi, daha 

iyi izleme araçlarıyla birlikte birleştirildiğinde verilerin merkezi bir yerde toplanması, günümüzün büyük ölçüde 

dağıtılmış dünyasında bulunan koruma düzeyinden çok daha fazlasına olanak verebilir; böylece her kuruluşta 

çok sıkı izleme yapılması gerekmez ve kuruluşlar arasında veri ilişkileri kurulması zorlaşır. Üçüncüsü, bulut için 

üretilmiş olan kodun büyük bölümü (örn. bulut için üretilmiş bir işletim sistemi olan Windows Azure ve 

sanallaştırma teknolojileri), SDL gibi güvenli geliştirme uygulamalarından sonra oluşturuldukları için güvenlik 

kodunun daha kaliteli olmasına yardım ederler. Dördüncüsü, “uygulama mağazaları” aracılığıyla kullanıcılara 

sunulan korumalı alan uygulamalarının giderek arttığı bir dünyada, kullanıcılar uygulamaları bilinen 

kaynaklardan (veya yeterince tanınma verisi olan kaynaklardan) yükleyebilirler ve bu kaynaklar da bir 

uygulamanın kötü amaçlı olduğu ortaya çıkarsa daha iyi güvenlik denetimleri sağlayabilir. 

 

Bulutun kullanılmaya başlanmasıyla kuşkusuz ki yeni tehditler de ortaya çıkacaktır; bunlardan bazıları 

günümüzde tartışılmakta ve bazılarının da daha derin analiz edilmeleri gerekmektedir. Örneğin, güvenlik 

uzmanları, bulutun büyük ölçüde veri birleştirme sağlayacağının ve buna paralel olarak da siber suçlular 

açısından zengin bir kaynağa dönüşeceğinin farkındadır. Buna ek olarak, bu zengin veri kümesine erişim için 

kullanılacak kimlik doğrulaması mekanizmaları genellikle kullanıcı adlarına ve paylaşılan sırlara (parolalara) dayalı 

olacaktır; kullanıcı adları ve parolalar da sosyal mühendislik yoluyla ya da bir çağrı merkezinin yetkisiz bir kişiye 

yanlışlıkla erişim izni vermesi nedeniyle kolaylıkla çalınabilir, tahmin edilebilir veya sorularak öğrenilebilir. Bu 

nedenle, çok daha güçlü ve başka bir kişinin kimliğine bürünmeyi çok daha zorlaştıran bir kimlik meta sistemine 

ihtiyaç duymaya devam ediyoruz.29 Üçüncüsü, bulutun iç yapısını keşfetmeye çalışacak (örn. veri akışları yoluyla 

tahminlerde bulunarak belirli müşterilerin verilerine erişmeye çalışacak) bilgisayar korsanları olacaktır, ancak bu 

kişiler bulutun gücünden faydalanarak başkalarına saldırmaya da çalışabilirler.30 Son olarak, aygıt sayısının hızla 

artması ve bağlantının yaygınlaşması, saldırganların sistemlere ve verilere yetkisiz olarak erişmelerine olanak 

veren birçok yol sağlayacaktır.  

 

                                                      
27 Bkz. CSIS, “Siber Güvenlikte Bir İnsan Kaynakları Krizi”, http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity. 

28 Bkz. http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850 (devlet tarafındaki bulut savunucuları, düzeltme eki uygulamanın çok 

daha kolaylaşmış olması da dahil bulut güvenliğinin faydalarını belirtiyor). 

29 Git gide daha güçlü kimlik doğrulaması mekanizmaları kullanılmaya başlanmaktadır. Örneğin, Almanya'da bir eID kart kullanılmaya başlanmıştır ve 

Kanada Devleti de bankalar tarafından hazırlanan elektronik kimlikleri kabul etmeye hazırlanmaktadır. Bkz. 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/ (Almanya); 

http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132 (Kanada). 

30 Bkz. http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html (Rapor: Sony PlayStation'a yönelik saldırı Amazon bulutundan 

başlatıldı). 

http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850
http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132
http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html
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Örneğin, buluta saldırmak amacıyla bir aygıtın güvenliği, bir aygıta saldırmak amacıyla da bulutun 
güvenliği aşılabilir. Basitçe söylemek gerekirse, bu yeni ortam yeni tehdit modellerinin geliştirilmesini ve bunun 
sonucu olarak da güvenlik olaylarını önlemek, algılamak, kısıtlamak ve en sonunda kurtarmak için kapsamlı 
programlar hazırlanmasını gerektirecektir. 

  

IV. Gizlilik  

 

A. Arka Plan 
 

2002 yılında Güvenilir Bilgi İşlem Girişimi duyurulduğunda asıl temel direk güvenlik olmakla birlikte, ilk 
TwC çalışmaları gösterdi ki, bilişim teknolojisinde daha güçlü güven ilişkileri kurulabilmesi için kullanıcıların 
gizlilik konusundaki endişeleri de kritik öneme sahip olacaktı. Gerçekten de, gizlilik konusu başından beri 
Güvenilir Bilgi İşlem'in temel direklerinden biri olmuş ve Microsoft gizlilik programını geliştirmek için önemli 
yatırımlar yapmıştır. Microsoft bir gizlilik daire başkanı olan ilk şirketlerden biriydi ve günümüzde gizlilik 
ilkelerinin, yordamların ve teknolojilerin tüm ürünlere, hizmetlere, süreçlere ve dünya genelindeki tüm sistemlere 
uygulanmasını sağlamakla sorumlu olan yüzlerce çalışanı bulunuyor. Bu kişiler; gizlilikle ilgili kanun ve 
düzenlemeleri yorumlamamıza, bunlara uygun hareket etmemize yardım eden, gizlilik konusunda uzman 
avukatlardan gizlilik programımızı geliştirmemize ve uygulamamıza yardım eden bir dizi yazılım mühendisi, 
pazarlamacı, bilim adamı ve iş analistlerine kadar farklı gruplardan oluşmaktadır. Ayrıca, gizliliği artırmaya 
yönelik teknolojiler üzerine araştırmalarımız ve geliştirme çalışmalarımız sonucunda Microsoft olarak, 
çalışanlarımızın gizlilik konusunda büyük farkındalık sağladıkları ve bu konuyu ciddiye aldıkları bir ortam 
oluşturduk. Bu yatırımlar mühendislerimizin hem müşteri gereksinimlerine dayalı hem de müşterilerin gizlilik 
konusundaki endişelerine duyarlı olan teknolojiler, hizmetler ve özellikler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. 

 

Bu çalışmanın somut bir örneği, yazılım tasarlama ve geliştirme şeklimizle ilişkilidir. Gizlilik standartları 

Güvenlik Geliştirme Ömrü'nde yerleşik olarak bulunur ve SDL gibi bu standartlar da tüm mühendislerin daha 

güvenilir ve gizlilikle ilgili özelliklere sahip ürün ve hizmetler geliştirebilmeleri için ortak kullanıma sunulmuştur.31 

2008 yılında resmiyet kazanıp ortak kullanıma sunulan gizlilik ilkelerimiz, müşteri ve iş ortağı bilgilerinin 

toplanması ve kullanılmasıyla ilgili yönergeler sağlar ve çalışanlarımıza verileri bilinçli bir şekilde yönetmek için 

net bir çerçeve sunar.32 Ayrıca, gizlilikle ilgili taahhütlerimizin yerine getirilmesi tüm ürünler ve hizmetler için bir 

gerekliliktir; bunun için global ilkemizi mühendislerimiz, satış ve pazarlama çalışanlarımız için uygulanabilir 

yordamlara ve süreçlere dönüştüren net gizlilik gereksinimleriyle desteklenmesi gerekir. Gizliliğe yönelik 

desteğimizi Tasarım Gereği Gizlilik (PbD) ilkelerinin uygulanmasıyla güçlendirdik. Microsoft açısından PbD, 

geliştirme sürecinin başından itibaren yazılım ürünlerimiz ve çevrimiçi hizmetlerimiz için gizliliğe özel tasarım 

hedeflerini belirleyen ve ürün ömrü boyunca gizlilik ve veri güvenliği sorunlarını gidermeye devam eden 

prensiplerin, ilkelerin ve yordamların geliştirilmesi ve uygulanması anlamına gelmektedir.  

 

                                                      
31 Bkz. http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx.  

32 Bkz. http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx.  

http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx
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B. Bulut ve Büyük Miktarda Veri 
 

Gizlilik üzerindeki çalışmalarımız devam etmekle birlikte, yeni bilgi işlem modelleri, gizliliğin korunmasına 

yönelik geleneksel çalışmaları zorlamaktadır. Geçtiğimiz kırk yıl içinde, bilgi gizliliği büyük ölçüde Bilgilerin 

Uygun Biçimde İşlenmesine Yönelik Uygulama İlkeleri'nin (FIP) uyarlanması ve uygulanması yoluyla korunmuştur. 

Dünyanın birçok yerinde FIP'ler ve türevleri kanun ve düzenlemelerle yazılı bilgiye dönüştürülmüştür, ancak bazı 

yerlerde de kendi kendine düzenleyici şemalar olarak hizmet vermeye devam etmektedir. FIP'ler dünyanın farklı 

bölgelerinde birbirinden biraz farklı olsalar da bazı ortak temalar üzerine odaklanacak şekilde geliştirilmişlerdir. 

Bunların en önemlileri arasında veri toplama sınırlaması, bildirim ve seçim (genelde “izin” olarak ifade edilir), 

hazır olma ve güvenlik bulunmaktadır.33 Bu ilkelerin bazıları zaman içinde daha fazla ağırlık kazanmıştır. Örneğin, 

geçmişten beri “bildirim ve izin” ve “veri toplama” ilkeleri üzerine daha fazla odaklanılmıştır. İlk ilkeler, kullanıcı 

bilgilerinin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili olarak kullanıcı “denetimini” destekliyordu; sonraki ilkeyse tedbir 

niteliğinde bir koruma sağlıyordu, çünkü hiçbir zaman toplanmamış olan verilerin kötü amaçla kullanılabilmesi 

mümkün değildi. 

 

 Veri toplanması sırasında bildirim ve seçim (izin) anlamında bu model kavramsal olarak tatmin edici olsa 

da önemli ölçüde zorlayıcıdır ve bireylere tahammül edilemeyecek kadar fazla yük bindirmektedir. Hatta bazıları 

sonunun geldiğini ve topluma artık amaçlandığı şekilde hizmet vermediğini iddia etmiştir.34 Bulutla sağlanan 

dünyada şimdiden çok sayıda aygıt, bolca veri (örneğin, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik, coğrafi konum 

ve işlem verileri gibi ağ tarafından üretilen veriler, kullanıcı eylemlerinden türetilen analiz verileri), daha fazla 

depolama alanı ve daha iyi arama ve karar geliştirme algoritmaları vardır. 

 

Veri açısından böylesine zengin bir dünya, bireyin geçmişi ve hatta öngörülen geleceği hakkında birçok 

bilgiyi ortaya koyabileceği için hem bireyler hem de toplum için avantajlara ve risklere sahiptir. Örneğin, veri 

analizi sonucunda bir kişinin tedavi edilebilecek bir sağlık sorunu olduğu ya da gelecekte bu tip bir sağlık 

sorunuyla karşı karşıya kalabileceği ortaya çıkabilir. Bu veriler başka verilerle bir araya getirildiğinde, hem bireyin 

hem de toplumun faydalanabileceği şaşırtıcı ve gerek duyulan tıbbi atılımlara olanak verebilir. Güçlü veri 

analizlerinin gücü doğru anlaşılmalıdır. Veri yığınları, örnekleme yoluyla hastanelerin hasta sağlığı hizmetlerini 

geliştirmelerini sağlayacak yeni anlayışlar oluşturmalarına imkan tanır. Aynı şekilde, Microsoft Research de son 

dönemde sağlık hizmetleri sektöründe iki ciddi soruna odaklandı: hastaneye yatışın tekrarlanması ve hastane 

enfeksiyonları. Yapılan bir çalışmaya göre, öngörücü modellerin yanı sıra teşhis, laboratuvar sonuçları, hastalar 

tarafından alınan ilaçlar ve hastanelerde hastaların kaldıkları süre boyunca vakit geçirdikleri belirli kanatların 

                                                      
33 Genel bilgi için bkz. Federal Ticaret Komisyonu Bilgilerin Uygun Biçimde İşlenmesine Yönelik Uygulama İlkeleri 

(http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm); OECD Gizlilik İlkeleri; 

http://www.oecd.org/document/18/0.3746.en_2649_34255_1815186_1_1_1_1.00.html ve Bilgilerin Uygun Biçimde İşlenmesine Yönelik Uygulamalar, ABD 

Sağlık, Eğitim ve Refah Daire Başkanlığı 1973; bulunduğu adres: https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1. 

34 Bkz. “Bilgilerin Uygun Biçimde İşlenmesine Yönelik Uygulama İlkelerinin Başarısızlığı”, Fred Cate, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972.  

http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972
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bilgisi gibi çeşitli değişkenlerin analiz edilmesi yeniden hastaneye yatış oranını düşürmeye yardımcı oluyor. Başka 

bir çalışmada ise hastane enfeksiyonlarının özelliklerini belirlemede birtakım değişkenlerin önemli olduğu ortaya 

kondu. Bu çalışmada daha özel olarak, bir hastanın enfeksiyon kapma ihtimalinin tahmin edilmesine yardımcı 

olan 25.000'den fazla diğer değişkene ek olarak, hastanenin farklı kanatlarındaki "kolonizasyon baskısı" incelendi. 

Bu çalışmaya göre, hastanedeki odaların konumları ve başka birkaç faktör enfeksiyon kapma riskini artırıyor. 

 

Asıl zorluk elbette ki bireylerin ve toplumun bu yeni dünyadaki gizlilik beklentilerini tekrar doğrulamaları, 

yeniden tanımlamaları ve/veya temelden değiştirmeleri gerekmesidir; özellikle de veriye sahip olanlarla ilgili 

kişilerin çıkarları her zaman aynı doğrultuda olmadığı için bu zorluk daha da artmaktadır. Bu yeni veri merkezli 

dünya gözler önüne serildikçe, gizlilik konusundaki endişeler de artmıştır; artık gizliliğin kalmadığı ya da özel ve 

açıkça ifade edilebilecek 35  gizlilik ihlallerine karşı toplumun gerekli adımları atması gerektiği konusunda 

endişeler ön plandadır. Bu yeni dünyada, veri merkezli bir toplumun ortaya çıkardığı gizlilik zorluklarının, 

verilerin toplanmasına ve veri toplama sırasında sağlanan bildirimlere odaklanılan geleneksel gizlilik ilkeleriyle 

düzgün şekilde giderilemeyeceği gün geçtikçe daha da anlaşılmaktadır.  

 

Bu geleneksel yaklaşımda üç sorun bulunmaktadır. İlk olarak, verilerin toplanması ve kullanımıyla ilgili 

seçimlerin anlaşılması ve yönetilmesi zorluğu, bireylere inanılmaz bir yük bindirmektedir. Veriler çok mantıklı ve 

çeşitli nedenlerle toplanıyor olsalar dahi (bir müşterinin isteğini yerine getirmek için toplanabilecekleri gibi 

dolandırıcılığı önlemek ya da ağ güvenliğini sağlamak için de toplanabilirler), gittikçe karmaşık bir hale gelen iş 

ilişkileri, verilerin tek bir varlık tarafından toplanıp kullanılacağı ve bireyle veri toplayıcı varlığın arasında çift 

taraflı bir ilişki olacağı fikrinin geçerliliğini yitirmektedir. Aslına bakılırsa, veri toplayan bir varlık başkalarıyla iş 

ortağı olabileceği veya bu bilgileri ilişkili hizmetler sağlayan başka kuruluşlarla (örneğin pazarlama şirketleri, veri 

analizi şirketleri, reklam ağları) paylaşabileceği için, bireylerin yüz yüze kaldıkları bağlantılı gizlilik bildirimlerinin 

sayısı git gide artmakta ve bu nedenle de anlamlı seçim yapabilmenin pratik ve etkin yolları da hızla 

azalmaktadır. Buna ek olarak, bireylere sunulan seçeneklerin istenen denetim düzeyini sağlamayabildiği de 

görülmektedir; kullanıcılar veri toplama sırasında sunulan uzun bir gizlilik bildirimini tıklatarak bu kullanımların 

tümünü kabul etmediği taktirde geriye bir tek ilgili etkinliğe katılmama seçeneği kalmaktadır. 

 

İkincisi, var olan modelde verileri toplayıp kullanan varlıkla ilgili birey arasında etkileşimli bir ilişki, 

gerçekte var olmayabilecek bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Örneğin, yakın bir tarihte bildirildiği üzere, sigorta 

şirketleri bireylerin Facebook fotoğraflarına bakarak, maluliyet maaşı talep edenlerin bu maluliyetlerinin gerçekte 

bulunup bulunmadıklarını belirlemeye çalışabilmektedirler.36 Benzer şekilde, yüz tanıma teknolojisi kullanılarak, 

bir kişinin ortak kullanım alanlarında çekilen bir fotoğrafı başka insanların başka alanlarda çekilen diğer 

                                                      
35 Bu fikrin belki de en akılda kalıcı tarifini Sun Microsystems'in eski CEO'su Scott McNealy yapmıştır: "Zaten hiçbir gizliliğiniz yok. Aşın bunları." 

http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html.  

36 “Sigorta şirketleri Facebook sayfanızda casusluk yapıyor mu?”, http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388  

(7 Kasım 2011, Pazartesi). 

http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html
http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388
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fotoğraflarıyla karşılaştırılabilir. “Tanımlanan” kişinin gerçek kimliği, verilerin toplanması veya kullanılması 

sırasında bilinmiyor olabilir ve bu da kullanıcı izniyle ilgili tartışmaları anlamsız kılar. Bu durumda, verileri 

toplayan ve kullanan bir kuruluş, doğrudan bir ilişki içinde olmadıkları ve hatta kimliğini bilmedikleri kişiler 

hakkında kararlar alıyor olabilir.  

 

Üçüncüsü, veri toplama sırasında verilerin gerçek değeri anlaşılamayabilir, gelecekte bireysel ve 

toplumsal düzeyde elde edilebilecek önemli faydalar ortadan kalkabilir. Ancak bu, gerekli olmayan verilerin 

toplanması gerektiği (depolama ve güvenlik maliyetleri her türlü artacaktır) ya da belirli bir amaçla toplanan 

verilerin fayda sağlayabilecek yeni amaçlar bulunduğunda serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmez. Aksine, 

bu veri merkezli yeni dünya topluma birçok yeni olasılık sunacaktır; bu olasılıklardan bazıları, veriler toplanırken 

öngörülmemiş olabilir (örneğin, kırk yıl önce kan örneği alanlar olası kullanım alanları arasında DNA testlerini 

belirtmemiştir, ancak bir zanlının suçsuz olduğunu ispatlamak için uzun süredir kullanılmaktadır). Aynı zamanda, 

verilerin kötüye kullanılabileceği de bir gerçektir; buna örnek olarak kırmızı çizgi uygulaması (azınlıkların yaşadığı 

mahallelere kredi verilmemesi) gösterilebilir. Ancak verilerin kullanımının “iyi” veya “kötü” olması yalnızca birer 

hükümdür. Verilerin toplanmasıyla ilgili kısıtlamalar önemli birer tedbir olup geçerliliğini korumakla birlikte 

maliyeti de göz ardı edilmemelidir; asıl tartışma verilerin gereğinden fazla kullanılması ve toplumsal faydayla 

kişisel gizlilik arasında doğru dengenin nasıl kurulması gerektiği olmalıdır. Bu, üzerinde kapsamlı olarak 

düşünülmesi gereken bir sorun olmuştur ve olmaya da devam edecektir. 

 

 Veri açısından zengin bir dünyada FIP'leri uygulama biçimimizde bazı değişiklikler yapılması gerekiyorsa 

(ki kesinlikle gerekiyor) yeni iş modelleri, yeni veri kullanımı modelleri, yeni teknolojiler ve gizlilik konusunda 

zaman içinde iyileşen ya da oldukça esnek hassasiyetler göz önüne alınarak olgunlaşmış yeni bir dünyaya 

odaklanmalıyız. Daha şimdiden, Internet etkileşimlerinin pazarlık usulü gerçekleşen işlemlere dönüştüğünü ve 

bireylerin bazı hizmetleri almak için kişisel bilgilerini vermek zorunda bırakıldıklarını iddia edenler bulunmaktadır; 

buna karşılık, elde edilen “değer” açısından bakıldığında pazarlık kavramının çok da anlaşılır olmadığını 

düşünenler de vardır (örneğin, cinsiyet onay kutusunu işaretlemenin ne gibi bir değeri olabileceği ya da bu 

kutuyu işaretlemekle ne elde edilebileceği net değildir). Bunlara ek olarak, kişisel bilgilere de şeffaf olarak “değer 

biçilmesi” ve diğer varlıklar gibi bunların da alınıp satılması gerektiğini savunanlar da olabilir.37 Tüm bu iddiaların 

olumlu yönleri vardır ve mantık çerçevesinde savunulabilirdirler, ayrıca verilerin toplanması ve kullanımına 

yönelik gizlilik hassasiyetlerinin değişmesinin bu farklı yaklaşımları nasıl etkileyeceği de belirsizdir. Bu değişim 

sürecinde yanıtlanması gereken iki temel soru şunlardır: (1) Bu değişen ortamı yansıtacak şekilde Bilgilerin Uygun 

Biçimde İşlenmesine Yönelik Uygulama İlkeleri de değişmeli midir ve değişmeliyse nasıl değişmelidir? (2) Bu 

ilkeler, gizliliğin korunmasının yanı sıra hem bireysel hem de toplumsal faydalar gözetilerek veri kullanımına 

hizmet edebilir mi? 

 

                                                      
37 Örneğin şu makaleyi inceleyin: Yeni Şirketler Kullanıcılarının Kişisel Verilerine Bir Fiyat Biçmenin Yollarını Arıyor, 

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1.  

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
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Günümüzün veri merkezli dünyasında verilerin toplanması ve ilgili bildirimle izin şemasından ziyade, 

kişisel bilgilerle ilgili kısıtlamaların tanımlanmasında odak noktası olarak verilerin kullanılması yer almaktadır. 

Verilerin toplanmasıyla ilgili ilkenin üzerindeki vurguyu kaldırmak ilk bakışta kulağa hoş gelmese de toplama ve 

bildirim ilkelerinin yeni modelde konuyla ilgili kaldıkları unutulmamalıdır; aradaki fark, temel odağın toplama ve 

bildirim ilkelerinden uzaklaşarak kullanıma doğru yönelmesidir. Böylesi bir kullanım modeli38 tüm kuruluşların 

şeffaf olmasını, uygun seçimi (denetimi) sunmasını ve bireylerin verilerle ilgili olarak karşılaşabilecekleri risklerin 

değerlendirilip yönetilmesini gerektirir. Böylece yalnızca çift taraflı ilişkilerden doğan etkileşimli kullanımlar değil, 

her türlü kullanım kapsanır ve bireyler için daha etkin, işletmeler için daha yönetilebilir ve düzenleyici kurumlar 

için daha fazla gözetime olanak veren bir yönetim yaklaşımı sağlanmış olur. 

 

Bunun gibi bir model uygulanırken unutulmaması gereken, yeni veri biçimleri ve veri kullanım biçimleri 

olmasına karşın veri kullanımının sonuçta yalnızca üç şekilde gerçekleşebileceğidir: (1) yaygın olarak kabul gören 

ve bazı durumlarda yasal olarak yetkili ya da zorunlu; (2) yasaklanmış; (3) bireyin duyarlılığına bağlı (yani, 

kullanım şekli bazıları için kabul edilebildiği halde bazıları için mantıklı nedenlerle kabul edilmediği için genel bir 

kural belirlemek uygun değildir). Toplum veya birey belirli bir kullanımı kabul edilebilir ya da kabul edilemez 

olarak belirlese de bu görüş zaman içinde değişebilir ve var olan veriler için yeni bir kullanım kuralı koymak zor 

olabilir (örneğin, bir kişi bilgileri ortak kullanıma sunar ama daha sonra bundan pişmanlık duyarsa ok bir kez 

yaydan çıkmış olacağı için bilgiler üzerinde kontrol elde etmek imkansız olabilir). Yine de, kullanımı bu şekilde 

düşündüğümüzde, toplum olarak doğru kategorilerde doğru kullanımlara izin veren bir çerçevenin nasıl 

oluşturulacağına ve devamında belirli kullanımlarla ilişkilendirilmiş uygun “kısıtlamaların” nasıl belirleneceğine bu 

noktada karar verebiliriz.  

 

Örneğin, yaygın olarak kabul edilebilen kategoride, bazı kullanımlar açıkça kullanıcıdan izin alınmamış 
olsa dahi kabul edilebilir olarak nitelendirilebilir. İstenen ürünü ya da hizmeti sağlamak (sipariş karşılama); ilgili 
ürün ve hizmetleri satmak ya da pazarlamak (tüketici bu tür veri kullanımını istemediğini belirtmedikçe); hizmeti 
iyileştirmek; araştırma yapmak (veriler bazı durumlarda işle ilgili ve/veya teknik yollarla anonim hale 
dönüştürülmedikçe); hizmetten yararlanılan dolandırıcılığı önlemek; yasal olarak izin veriliyorsa ya da gerekiyorsa 
yasa dışı etkinliği sorumlu devlet kuruluşlarına bildirmek üzere tüketici verilerini kullanmak da buna dahildir. 
Yaygın olarak kabul edilebilen kullanımı belirleyen unsurlar üzerinde anlaşmaya varılabilirse, bireyler bu tür 
kullanımların karşısına çıkmasını bekler ve bu uygulamalarla ilgili bildirimleri okuma süresini en aza indirebilir. 
Yaygın olarak kabul edilebilen kullanımlara daha az dikkat edildiğinde, mantıklı kullanımlarla ilgili seçimler daha 
belirgin hale gelir ve verilerin hassasiyetine bağlı olarak belirli bir kullanımı seçmek ya da seçim dışında bırakmak 
da dahil bu etkinliklerle ilişkili riskleri yönetmek için enerji harcanabilir. Bu şekilde, bu verileri kullanacak 
kuruluşlar bu tercihleri dikkate almakla sorumlu tutulabilirler. Kullanımla ilgili bildirimlerin sağlanmaya devam 
etmeleri gerektiğini unutmayın; asıl fark, kuralları uygulamaya zorlama güçlüğünün, birbiriyle bağlantılı gizlilik 
bildirimlerini art arda okuduktan sonra genellikle başlarının çaresine bakmaları gereken bireylerden, verileri 
kullanacak olan kuruluşa geçiyor olmasıdır. Böylece teknoloji yoluyla (örneğin, ilkeler meta verilere uygulanarak), 

                                                      
38 Tüketici Gizliliği için İşletme Forumu – Kullanım ve Kısıtlamalar – İleriye Dönük Yaklaşımlar.  

Bkz. http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf.  

http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf
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kişiler tarafından ve düzenleyici kurumlar aracılığıyla daha tutarlı, işe yarar ve uygulanabilir toplumsal kurallar 
hayata geçirilebilir.  

 

Bu model kapsamında, verileri kullanan kuruluşların yükümlülüklerini yerine getirmezlerse bundan 
sorumlu tutulacaklarının bilinmesi önemlidir. Dolayısıyla, veri merkezli bir dünyada FIP'lerde “sorumlu 
tutulabilme ilkesi” olmalıdır: doğrudan ya da dolaylı olarak verileri alan bir varlık, bu verilerin yasal yollarla 
toplanmasını, kullanılmasını, bireysel ve toplumsal beklentilere uygun şekilde korunmasını sağlamakla 
yükümlüdür. “Sorumlu tutulabilmek”, kuruluşun toplumsal normları karşılayacak, kullanıcı denetimine saygı 
duyacak ve verilerin güvenliğinin sağlandığından emin olacak şekilde veri kullanımı kurallarının uygulanmasına 
yardım eden gizlilik riski değerlendirmeleri, ilkeler, süreçler ve yordamlar geliştirmek ve bunları uygulamak üzere 
gerekli adımları attığı anlamına gelir. 39  Düzenleyici kurumun talebi doğrultusunda, bir kuruluş bu ilke 
kapsamında sorumluluklarını nasıl yerine getirdiğini gösterebilmelidir. 

 

Bugün olduğu gibi, iş amacıyla bireylerden veri toplayan kuruluşlar (1) verilerin hangi amaçla 
kullanılacağı; (2) verilerin kimlerle paylaşılacağı; (3) bu kullanımın veya paylaşımın bireye ne faydası olacağı; (4) iş 
süreçleri veya teknoloji bağlamında kullanıcının kimliğinin belirlenip belirlenemeyeceği; (5) toplanan bilgilerin 
genel türü ve yapısı; (6) bu verilerin kullanımı ve paylaşımı konusunda kullanıcının hangi denetimlere sahip 
olduğu; (7) verilerin nasıl korunduğu konusunda bildirim sağlamak zorundadır. Verilerin toplanması ve 
kullanımıyla ilgili tüm işlemler yasal düzenlemelere uygun ve sağlanan bildirimle tutarlı olmalıdır.  

 

  Kullanıcı denetimi parçalı, bağlamsal ve otomatik olmalı; böylece veri aktarımı sonucunda elde edilecek 
değer konusunda daha anlamlı kararlar alınabilmelidir. Bu anlamda, günümüzde kullanılan bazı kurallar 
bilgilendirici olabilir. Örneğin denetimin bir parçası olarak, verilerin toplanması, aktarılması ve başka amaçlarla 
kullanılması ya da toplanan veya paylaşılan verilerin önemli bilgiler olup olmadığı konularında açıkça izin 
alınmalıdır.40 Bu denetim aynı zamanda anonim veya tanımlanmamış verilere de yönelik olmalıdır. Örneğin, veri 
kullanımının değerinin tam belirtilmediği durumlarda, bireyin oluşturulan iş süreçleri41 veya teknolojik yollarla 
kimliğinin belirlenememesi seçeneği olmalıdır. Son olarak; erişim ve ıslahla ilgili geleneksel ilkeler, güvenlik ve 
günümüzdeki ihlal bildirimleri, veri merkezli yeni dünyamızda gayet akla uygundur ve özenle uygulanmalıdır.  

 

Daha önce de belirtildiği gibi, bu yaklaşımda odaklanılan konular değişmiş olmasına (yok saymak yerine 

40 yıllık geçmiş deneyimi üzerine kurulu olmasına) karşın, (1) anlamlı yollarla gizliliği korumak; (2) veri 

                                                      
39 Sorumlu tutulabilme ilkesi kapsamında kuruluşlardan beklenenler genel olarak kabul görmüş ve bu hususlar üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Bkz. 

http://www.informationpolicycentre.com/resources/ ve http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf.  

40 Kişisel Olarak Tanınmaya Neden Olacak Önemli Bilgiler (bir başka deyişle, Önemli Tüketici Bilgileri), (i) ayrımcılık amacıyla (örneğin; ırk, etnik köken, dini 

veya felsefi inanç, politik görüş, sendika üyeliği, cinsel tercih, fiziksel veya zihinsel sağlık durumu), (ii) kimlik hırsızlığı gerçekleştirmek amacıyla (örneğin, 

annenin kızlık soyadı), (iii) kullanıcının hesabına erişme izni vermek amacıyla (örneğin, parolalar ya da PIN) kullanılabilecek PII ve takma ad verileri içerir. 

Buna ek olarak teknik açıdan PII olmayan ama geçmişte kullanıcıları huzursuz eden (kullanıcının tam olarak bulunduğu yer gibi) ve kullanıcının utanmasına 

neden olabilecek veriler de içerir.  

41 “İş süreçlerine” yönelik olan bu başvuru önemlidir, çünkü anonim hale getirilmiş veriler yeniden tanımlanarak bu sorun giderilebilir. Verilerin yeniden 

tanımlanmasını önlemek için kullanılabilecek teknolojiler sınırlı olmakla birlikte, toplumsal normları uygulamanın tek yolu teknolojik yöntemler değildir. 

Örneğin, cep telefonundan yapılan aramaların dinlenmesi yasalar gereğince engellenmektedir; ancak bunu teknik olarak mümkün kılmak hiç de zor 

değildir. 

http://www.informationpolicycentre.com/resources/
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf
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kullanımını en iyi duruma getirerek hem bireylerin hem de toplumun fayda sağlamasına olanak vermek; (3) 

verileri kullananların bundan sorumlu tutulabilmelerini sağlamak; (4) düzenleyici kurumlar için daha fazla 

gözetime olanak veren bir rejim sağlamak; (5) modern yollarla bağlantı kurulan bir toplumda etkin şekilde 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Veri açısından zengin bir dünyada bu hedeflere ulaşmak için veri kullanımına, 

mantıklı şekilde kullanıcı denetimine ve şeffaflığa odaklanılması gerekmektedir.  

 

C. Verilere Devletin Erişimi 
 

Bireyler ve kuruluşlar çeşitli hizmetleri kullandıkça, özellikle de haber verilmeksizin yapıldığında devletin 

verilere erişimiyle ilgili sorular ortaya atılmaktadır. Veri merkezli ve hizmet yönelimli bu yeni dünya bir noktaya 

kadar bireyle devlet arasındaki güç dengesini değiştirmiştir. Bunun nedeni, üçüncü taraflardan edinilebilecek 

bazı kayıtların (örneğin, telefon kayıtlarının ya da banka kayıtlarının) dışında, geçmişte birçok kişisel belgenin 

(örneğin; özel yazışmaların, fotoğrafların ve diğer kişisel belgelerin) evde ya da ofiste saklanıyor olmasıydı. Buna 

göre, bu verilere ulaşmak isteyen devletin doğrudan bireyle iletişime geçmesi ve bazı durumlarda bu amaçla 

yaptırım uygulaması (örneğin, arama emri çıkartılması) gerekiyordu. Günümüzde, BT hizmetlerini kullanan birey 

özel yazışmalar (e-posta), metin belgeleri, fotoğraflar, finans ve sağlık kayıtlarının kopyaları da dahil birçok kişisel 

bilgisini üçüncü tarafların saklamasına izin verebilir. Bunun yanı sıra ilgi çekici başka bilgiler de kullanılabilir 

(çevrimiçi olarak satın alınanlar, tam konum verileri vb). Devletlerin bu bilgileri kişinin bilgisi olmadan servis 

sağlayıcılardan edinebilmesi endişe uyandırmaktadır; dijital bir iz bırakmadan toplum hayatının içinde olmak 

gittikçe zorlaşmaktadır.42 

 

Gerçekte, iki belirgin sorun bulunmaktadır. Bunlardan ilki yerel soruşturmalarla ilgilidir. Soruşturmanın 

tamamen ülke sınırları içinde yürütüldüğü varsayılacak olursa, devlet hangi kurallar dahilinde bir bireyin 

verilerine erişim sağlamalıdır? İkinci sorun, uluslararası soruşturmalarla ilgilidir. Uluslararası davalarda bir devlet 

başka bir ülkede saklanan belgeleri uluslararası yardım almadan elde etmeyi ne ölçüde zorlamalıdır? 

  

                                                      
42 Amerika Birleşik Devletleri'nde emsal teşkil eden bir mahkeme kararı uyarınca, üçüncü taraflara sağlanan veriler, Dördüncü Düzenleme kapsamındaki 

arama emri olmadan devlet tarafından edinilebilmektedir. Bkz. Smith ile Maryland arasındaki dava, 442 ABD 207 (1986). Ancak yakın bir tarihte, bir Temyiz 

Mahkemesi'nin kararı uyarınca, Elektronik İletişim Gizlilik Yasası kapsamında Devletin e-postalara izinsiz olarak erişimi anayasaya aykırı bulunmuştur. Bkz. 

Amerika Birleşik Devletleri ile Warshak arasındaki dava, http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf. 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf
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1. Yerel Soruşturmalar 
 

Devletin yerel olarak saklanan kayıtlara erişmesi sorunu uzun zamandır gizlilik tartışmalarının ana konusu 

olmuştur. ABD Yönetimi'nin hazırladığı bir raporda belirtildiği üzere: 

 

Bireyin kendisi hakkındaki kayıtların kendi himayesinde olmaması, özellikle de 

devlet bu kayıtlara erişmek istiyorsa önemli gizlilik sorunlarına yol açmaktadır. Bu 

kayıtları ellerinde bulunduranlar, devletin talebi veya kendi inisiyatifleri 

doğrultusunda kişinin onayını almadan bu kişiyle ilgili kayıtları devletle 

paylaşabilmekte, çoğunlukla paylaşmakta ve bazı durumlarda da paylaşmak 

zorunda bırakılmaktadır. Üstelik çoğu durumda bu bilgilerin paylaşıldığı da kayıt 

altına alınmaz….Kişi, devletin kuruluşlarının kendi kayıtlarını incelemiş olduğunu 

hiçbir zaman öğrenemeyebilir. Oldukça nadir durumlar dışında, ne kayıtları 

ellerinde bulunduranlar ne de devlet, bu kişinin kayıtlarının incelenmek üzere 

açıldığını bireye bildirmek zorunda değildir. 

 

Bu rapor, büyük miktarda veri ve bulut hizmetleriyle ilgili değildi; hatta kişisel bilgisayarlar çağından önce 

yazılmıştı.43 Ancak bireylerin gün geçtikçe daha çok veriyi bulutta (ve dolayısıyla üçüncü tarafların mülkiyetinde) 

saklamaya devam ettiği göz önüne alınırsa, gizlilik konusundaki beklentiler hangi düzeye indirilmelidir? ABD'deki 

bir Yüksek Mahkeme Yargıcı bu sorun üzerine şu şekilde görüş bildirmiştir:  

 

Daha net söylemek gerekirse, bireyin üçüncü taraflara kendi isteğiyle verdiği 

bilgiler için herhangi bir gizlilik beklentisi olamayacağı önermesinin tekrar ele 

alınması gerekebilir. Ör. Smith, 442 U. S., 742; Amerika Birleşik Devletleri ile Miller 

arasındaki dava, 425 U. S. 435, 443 (1976). Bu yaklaşım, insanların kendileriyle ilgili 

birçok bilgiyi sıradan işlemler için üçüncü taraflara verdiği dijital çağa hiç de uygun 

değildir. İnsanlar aradıkları telefon numaralarını veya cep telefonlarına gelen 

mesajları, ziyaret ettikleri URL'leri ve haberleştikleri e-posta adreslerini kendi 

Internet servis sağlayıcılarıyla; satın aldıkları kitapları, yiyecekleri ve ilaçları da 

çevrimiçi satıcılarla zaten paylaşmaktadır. Belki de YARGIÇ ALITO'nun belirttiği gibi, 

bazı kişiler kolaylık elde etmek için gizlilikten “feragat etmenin” kendileri açısından 

“değerli” olduğunu ya da bu “gizlilik kaybının” bir anlamda “kaçınılmaz” olduğunu 

düşünebilir ya da düşünmeyebilir….kısıtlı bir amaç için kamuoyuyla paylaşılan 

                                                      
4312 Temmuz 1977 tarihinde Başkan Jimmy Carter'a iletilen Bilgi Toplumunda Kişisel Gizlilik: Gizliliğin Korunması Çalışma Komisyonu Raporu 'nda Bölüm 9; 

bulunduğu adres: http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm.  

http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm
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bilgilerin, sırf bu nedenden ötürü, Dördüncü Düzenleme kapsamı dışında 

bırakılamayacağını düşünüyorum.44 

 

Jones'un kararının çok öncesinde Microsoft, üçüncü taraflardan istenen veriler için standartların tekrar ele 

alınmasını istemişti.45 

 

 Bulut hizmetlerinin ve büyük miktarda verinin gelişiyle birlikte gizlilikle ilgili bu endişeler alevlenmiştir. Bir 

kişinin etkinliklerini gösteren veriler uzun zamandır varolmakla birlikte (örneğin, kredi kartıyla satın alınan 

ürünler, bu işlemin ne zaman ve nerede yapıldığına dair iz bırakır), açığa çıkan verilerin miktarı ve niteliği büyük 

ölçüde artmaktadır. Günümüzde, bir kişiyi izlemek için rapor tutmak ya da fiziksel olarak gözetleme yapmak 

yerine, güvenlik kameralarından tarih ve saat gibi meta verilerle birlikte fotoğraf çekilip bu fotoğraflar daha 

sonra yüz tanıma teknolojisiyle analiz edilebilir. Telefon, araba ve bilgisayar gibi mobil aygıtlardan oldukça kesin 

GPS sinyalleri alınabilmektedir. Bu yeni ortamda, kanun dışı faaliyetleri46 takip edenler ya da örgütlenme 

özgürlüğüyle ilgili yasal faaliyetleri izlemek isteyen devletler açısından bu verilerin ne kadar kullanışlı oldukları 

ortadadır. Şüphesiz ki bulutta depolanan bilgilerin korunmasına yönelik kapsamlı bir görüşme yapmanın zamanı 

gelmiştir. 

 

2. Uluslararası Soruşturmalar 
 

Ülkeler yerel olarak diledikleri kanunları uygulayabilirler, ancak devletlerin yabancı ülkelerde depolanan 

verilere nasıl erişim sağlayacağı çok daha karmaşık bir sorundur. Basitçe söylemek gerekirse, insanlar diledikleri 

zaman ve diledikleri yerden erişebilmek için verilerini buluta taşıdıkça, dünya genelinde devletler de bu verilere 

erişmek isteyecek, bu da coğrafi ve nihayetinde egemenlik açısından ciddi iletişim sorunlarına yol açacaktır. 

Dünyanın bazı bölgelerinde, 11 Eylül saldırılarının ardından hazırlanan bir ABD yasası olan “Vatanseverlik Yasası” 

sayesinde, ABD yönetiminin ABD kaynaklı şirketlere başka ülkelerde depolanıyor olsa dahi verileri sağlamaya 

zorladığı konusunda endişeler dile getirilmektedir.47 Vatanseverlik Yasası'nın bu konuyla ilişkili olduğu iddiaları 

asılsızdır; ABD'deki yasal düzenlemeler, 11 Eylül saldırılarından neredeyse yirmi yıl önce, Vatanseverlik Yasası'nın 

kabulünden çok daha önce yapılmıştır. Çoğu kişi bu tarihi süreci bilmediği için paylaşmakta yarar buluyoruz. 

 

                                                      
44 Bkz. Amerika Birleşik Devletleri ile Jones arasındaki dava, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259 (Yargıç Sotomayer, alıntı). 

45 Bkz. Brad Smith, “İşletmeler ve Toplum için Bulut Bilişim Ortamı”: http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-

busin_b_429466.html. 

46 Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yüksek Mahkeme yakın bir tarihte devlet ajanlarının bir araca GPS aygıtı yerleştirmeden önce arama emri çıkartmaları 

gerektiği hükmüne vardı. Bkz. ABD ile Jones arasındaki dava, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.  

47 Bkz. http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706 (“ABD veri güvenliğine 

Avrupalıların güven duymaması yerel bulut hizmeti için pazar oluşturuyor; ABD Vatanseverlik Yasası konusunda endişe duyan Avrupalılar verilerini AB'de 

tutmayı tercih ediyor”).  

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706
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4 Mart 1983 tarihinde, Toronto merkezli bir Kanada bankası olan Bank of Nova Scotia'nın kırk altı ülkede 

şubeleri, ofisleri ve temsilcilikleri bulunuyordu. Bu tarihte, bankanın Miami, Florida ofisine ABD Güney Florida 

Eyaleti Bölge Mahkemesi tarafından büyük jüri celbi gönderildi. Bu celpte, bankanın Cayman Adaları'ndaki 

şubesinden iki kişiye ve üç şirkete ait finansal belgeler isteniyordu. Banka talep edilen belgeleri veremeyeceğini, 

çünkü bunu yaparsa Cayman Adaları'nın gizlilik yasasını ihlal etmiş olacağını bildirdi. Bölge mahkemesi bankanın 

bu belgeleri teslim etmesini zorunlu kılan bir mahkeme emri çıkardı ve bu karar daha sonra temyiz mahkemesi 

tarafından desteklendi: 

 

Ticari işlemlerin uluslararası boyutta gerçekleştiği bir dünyada bu tür çatışmalar 

kaçınılmazdır. Mahkemeler ve yasama organları, kişilerin [Banka] örneğinde 

olduğu gibi bir [duruma] düşmesini önlemek için her türlü önlemi almalıdır. Yine 

de bu mahkeme, başka devletlerin çıkarlarıyla çatışma yaşandığında Amerika 

Birleşik Devletleri'nin suçlu soruşturmalarının durdurulması gerektiği yönünde 

karar alamamıştır.  

 

Basitçe söylemek gerekirse mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ABD'de faaliyet gösteren bir şirketi 

kendi mülkiyetindeki verileri nerede depolanıyor olursa olsun paylaşmaya zorlayabilir.48 İşin ilginç yanı, başka 

hiçbir devlet aksi yönde görüş bildirmemiş ve hatta sırf veriler yabancı bir ülkede depolanıyor diye bir yerli 

şirketin belge sağlamayı reddedebileceğini teklif dahi etmemiştir.  

 

“Banka” sözcüğü yerine “bulut sağlayıcısı” kullanıp bulut kullanıcıları ve devletler açısından uygulamalar 

üzerinde düşünmek ilginç bir alıştırma olacaktır. Kullanıcılar, “hangi devletler benim verilerime ulaşabilir ve böyle 

bir durumdan benim haberim olacak mıdır?” sorusunun yanıtını merak edecektir.49 Yabancı devletlerin kendi 

verilerine erişebiliyor olmalarının kullanıcılar açısından endişe verici olması anlaşılırdır. Buna ek olarak, örneğin 

bir servis sağlayıcısı başka bir ülkede de faaliyet gösteriyorsa ya da güvenilirlik amacıyla bir kullanıcının verilerini 

yeni bir coğrafi konumda yedeklediyse bu verilere erişim sağlayabilecek yönetimler değişebilir. Bulut kullanıcıları 

bir kamu kuruluşunun kendi verilerini incelediği konusunda bildirim de alamayabilirler, çünkü bulut 

sağlayıcılarının bu tür bir bildirim sağlama konusunda ilkeleri olsa da, devletler bu tür bilgilendirmeleri 

yasaklayan gizlilik talimatları verebilirler. Bu durumda, bulut kullanıcıları bu sorunu nasıl algılamalıdır?  

 

Bulut hizmetlerini kullanma konusunda düşünürken göz önüne alınması gereken risk yönetimi 

etmenlerinden biri de verilere devletin erişmesi olacaktır. Örneğin, fikri mülkiyet haklarına saygı duymayan bir 

devletin erişmesine olanak verilecekse, bir kuruluş ticari sır niteliğindeki önemli bilgilerini bir bulut hizmetinde 

                                                      
48 Bkz. Nova Scotia Bankası ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dava, 740 F.2d 817, 828 (11. duruşma 1984), sertifika reddedildi, 469 ABD 1106  

(7 Ocak 1985).  

49 Daha önce de belirtildiği gibi, tüm devletlerin kendi yetki sınırları dahilindeki varlıklardan veri talep etme hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte, birçok 

büyük bulut sağlayıcısı ABD'de faaliyet gösterdiği için, tartışmanın odağında genelde ABD yönetiminin erişim sağlayıp sağlamadığı sorusu bulunmaktadır. 
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tutmak istemeyebilir. Bunun tam tersi durumda, ortak kullanıma sunulacak veriler üzerinde işbirliği için bir bulut 

hizmetini kullanmanın da hiçbir sakıncası olmayabilir. Birçok kuruluşun buluta geçiş yapmasının nedeninin 

kısmen de olsa bulut sağlayıcısının yerinde uygulanan daha etkin güvenlik denetimleri sunması olabileceği 

unutulmamalıdır. Bu gibi durumlarda, bir sisteme fiziksel olarak erişerek önemli bilgileri çalan bir bilgisayar 

korsanının doğuracağı iş risklerinin, bir devletin aynı verilere yasal süreçler üzerinden erişim sağlamasının 

doğuracağı riskten daha fazla olduğu sonucuna varılabilir. 

 

Riskin doğru şekilde ölçülmesi de önemlidir. Çok uluslu bir şirket belirli bir ülkede faaliyet gösteriyorsa, 

bu ülkenin yetki sınırları içinde demektir. Buna göre, bu şirketin belgeleri nerede depolanıyor olursa olsun devlet 

istediği belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda, bulut hizmetlerinin kullanılmasından doğan 

risk verilere devlet tarafından erişilebilecek olması değildir (devlet zaten erişebilmektedir), ancak bu erişimin 

bildirim olmadan sağlanacak olmasındadır (yani, devlet bu verilere bulut sağlayıcısı üzerinden erişebilir ve 

soruşturma yaptığı şirkete bildirimde bulunulmasını yasaklayabilir). hukuki yaptırım uygulanan birçok 

soruşturmada şirketler bir devletin araştırma amaçlı olarak hangi eylemleri gerçekleştirdiğini gayet iyi 

bildiğinden, bildirim olmaksızın erişim sağlanması riski de doğru değerlendirilmelidir: kişilerle görüşülür, eldeki 

belgeler incelenir ve hatta şirketler soruşturmayı yürütenlerle işbirliği içinde olduklarını duyurmak üzere basın 

açıklamaları yaparlar. Müşterinin düzenli olarak devlet soruşturmalarında işbirliği yaptığı düşünülecek olursa, 

belgelerin fiziksel olarak şirkette ya da bulutta tutulması çok da fark etmeyecektir. Özetle, bulut kullanıcılarının 

doğru soruları sormaları ve verilerine devletin erişmesinin doğuracağı riskle bulutun sağladığı diğer faydalar 

arasındaki dengeyi kurmaları önemlidir. 

 

Bulut sağlayıcılar Bank of Nova Scotia örneğinden de dersler çıkarmıştır. Asıl soru şudur: “bir bulut 

sağlayıcı, özellikle de bir ülkenin yasalarına uygun hareket ettiğinde bir başka ülkenin yasalarını ihlal ediyorsa, 

istenilen verileri temin etme zorunluluğu bulunan her ülkenin kanunlarına uygun olarak nasıl faaliyet 

gösterebilir?” Meşru bulut sağlayıcıları ulusal yasaları ihlal etme arzusunda değildir, ancak ulusal yasalar farklılık 

gösterdiği için egemen güçler onları böylesi bir savunmasız konuma getirebilir. Bank of Nova Scotia örneğinde 

olduğu gibi, devletler soruşturma yetkilerinin kısıtlanmasına nadiren razı olurlar.  

 

Bank of Nova Scotia örneğinde, bir ülkede yürütülen ceza soruşturmasıyla başka bir ülkenin medeni 

hukuku karşı karşıya gelmiştir. Gelecekte, farklı ülkelerin ceza hukuklarının karşı karşıya geleceği durumlarla 

karşılaşılabilir; öyle ki, bir şirketin çalışanları hangi kararı alırlarsa alsınlar soruşturma geçirebilir ve hatta hüküm 

giyebilirler. Bank of Nova Scotia örneğinde kuruluşların yabancı ülkelerde veri depoladıklarında yerel yasalara 

tabi tutulamayacakları yönünde mahkemenin verdiği karar uygulanabilir değildir, ancak davranışları ne olursa 

olsun yasaya saygılı kişileri ceza hukukuna aykırı hareket etmeye zorlamak da uygulanamaz ve doğası gereği 

sorunlara yol açar. 

  



 

28 

 

Devletler açısından; “hangi yetkiyle hangi verileri elde edebilirim?”; “tüm suçlular ve hatta suç unsuru da 

benim bölgemdeyken ne veriler ne de bulut sağlayıcısı yetki sınırlarım içinde değilse verilere nasıl erişebilirim?” 

ve “bu yeni bulut ortamında hem depolanan verilere hem de geçiş sağlanan iletişim öğelerine erişime izin 

verebilecek geleneksel yetkilerimi nasıl kullanabilirim?” gibi sorular akla gelebilir. Bu sorulara yanıt verilmesini 

daha da zorlaştıran unsur, çevrimiçi soruşturma gerçekleştiren bir devletin peşinde olduğu kişinin gerçek 

kimliğini ya da geçerli konumunu bilememesi ve kişinin verilerinin depolandığı yetki alanını tam kesinlikle 

belirleyememesidir. Coğrafyaya, milliyete ya da daha önce belirlenmiş etmenlere bağlı olan soruşturma 

kurallarının gerçekte ne kadar uğraştırıcı oldukları kanıtlanmıştır.50  

 

Bulut bilgi işleminin ve büyük miktarda verinin ekonomik ve toplumsal faydaları (devletlerin desteklediği 

faydaları) kısmen de olsa dünyanın farklı yerlerine dağılmış büyük veri merkezlerinde verilerin birleştirilmesinden 

kaynaklanmaktadır; her ülkede bir veri merkezi bulundurmak ve her veri merkezinin yalnızca yerel nüfusa hizmet 

etmesini sağlamak, bu modeli baltalamak anlamına gelecektir. Ancak aynı zamanda, devletlerin ilgili verilere 

erişimleri olmazsa kamu güvenliğini ve ulusal güvenliği koruma sorumluluklarını yerine getiremeyeceklerinden, 

verileri talep etme haklarından feragat etmeyeceklerdir.  

 

Mahkeme emri olsa dahi devletin kritik verilere erişimine izin vermemek doğru olmayacaktır; insan 

haklarını ve diğer etkilenen tarafların çıkarlarını koruyan bir yasal düzenleme olmadan tüm bulut kullanıcılarının 

bütün verilerini her devletin kullanımına sunmak da doğru olmaz. Bu nedenle, devletlerin daha uygulanabilir 

kanunlar hazırlamaları ve bu çatışmayı en azından bazı davalarda hafifletebilecek bir çerçeve olup olmadığını 

sorgulamaları önemlidir. Bazı davaların kendilerine özgü zorlukları olduğu açıktır (örneğin kanunlar ve kültür 

açısından önemli farkların olduğu davalar veya devletlerin birbirini görevi kötüye kullanmakla suçladıkları 

davalar); ancak bu, her davanın zor olacağı anlamına gelmez; çoğu durumda uygulanabilen kanunlar, 

uluslararası çatışmaların sayısını da önemli ölçüde azaltacaktır. 

 

Yeni bir çerçeve kapsamında, verilerin bulunduğu ülkenin bu veriler üzerinde yasal yetkileri bulunduğu 

görüşünden yola çıkılabilir. En azından bazı suçlar için, ülkelerin kendi sınırları içinde faaliyet gösteren bir 

şirketten, verileri başka bir yerde depolanıyor olsa dahi hukuki süreçlerini kullanarak veri talebinde bulunmaları 

üzerinde anlaşmaya varılabilir. Talep edilen verilerin, talepte bulunan ülkenin yetki alanındaki kişilerle veya bu 

yetki alanında işlenen/işlenecek suçlarla ilgili olması gerekir. Bu çerçevenin bir parçası olarak, talepte bulunulan 

şirket, verinin bulunduğu ülkeye bu talebin doğasını (ne istendiğini ve kimin tarafından istendiğini) bildirmekle 

                                                      
50 Yer bilinse bile, sınır ötesi yardım için uluslararası mekanizmalar bit hızında hareket etmemekte ve daha da önemlisi gönüllü olarak gerçekleştirilmektedir. 

(Karşılıklı yasal yardımda bulunma anlaşmaları kapsamında karşı tarafa yardım edilmesine izin verilmektedir, ancak bir zorunluluk yoktur.) Ayrıca bazı 

durumlarda yardım edilmesi ulusal yasalarca yasaklanmıştır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde telefonla dinleme yasası yalnızca, ABD ajanı belirli 

ABD yasalarının ihlal edildiğini iddia ederse telefonla dinlemeye izin vermektedir (ilgili suçlar için bkz. 18 U.S.C.2516). Yabancı bir ülkede bulunan bir kişinin 

ABD elektronik iletişim hizmetlerini kullanarak bu ülkede suç faaliyeti gerçekleştirmesi durumunda, ABD'nin telefonla dinleme yoluyla yardım sağlamak için 

yasal dayanağı bulunmamaktadır. Son olarak, bazı devletler yerel yasaları ihlal eden kişilerle ilgili elektronik delil ararken uluslararası yardıma neden ihtiyaç 

duyacaklarını da sorgulamaktadır. 
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yükümlü olacaktır. Bu bildirimin amacı, verilerin bulunduğu ülkenin bu taleple ilgili endişeleri varsa, bu 

endişelerin talepte bulunan ülkeyle tartışılabilmesini sağlamaktır. Bazı ülkeler soruşturmalarının açığa 

çıkmasından endişe duyabilir, ancak bu çerçeve doğru belirlenirse (örneğin, her iki tarafı da ilgilendiren suçlar 

söz konusuysa) bu durum sorun olmayacaktır. Son olarak, bu çerçeve dahilinde mahkeme kararlarına yanıt veren 

varlıkların uluslararası yasalara göre hareket ettiği ve herhangi bir yasal takibat yapılmayacağı konusunda 

anlaşmaya varılmalıdır. 

 

V. Güvenilirlik  

 

A. Arka Plan 
 

1999 yılında Microsoft Research, kod kalitesini artırmak için çeşitli teknikleri incelemek üzere Programcı 

Üretkenliği Araştırma Merkezi'ni (PPRC) kurdu. Bu ekip, yazılım kalite güvencesini iyileştirmek ve 

otomatikleştirmek için kullanılan araçların yanı sıra yeni statik analiz ve test teknikleri de geliştirdi. Örneğin PPRC; 

C/C++ için statik analiz araçları, bağımlılık çözümleyiciler, kod kapsamı araçları, test önceliği atama araçları, 

performans çözümleyicileri ve ileri düzey hata ayıklayıcılar geliştirdi. Bu araçlar, başta Windows ve Office olmak 

üzere Microsoft ürünlerinin yazılım kalitesini geliştirmede önemli rol oynadılar. Bu çalışmalar TwC'nin 

duyurulmasıyla birlikte hız kazandı; Microsoft, pratik ve ölçülebilir güvenilirlik tanımları geliştirmek ve kullanılan 

ürünlerinden sağlanan verilerin yardımıyla bu güvenilirlik hedeflerinin karşılanmış olup olmadığını belirlemek 

üzere ek çalışmalar yürütmeye başladı. Güvenilirliği tanımlamak ve elde etmek elbette ki kolay bir iş değildir. 

Tanım bakımından, “Akademik ve ticari anlam olarak ‘güvenilirlik’ sözcüğü tartışmalarla doludur. Tanımını 

yaparız, üzerinde tartışırız, idealleştirilmiş standartlar üzerinden uygulamalarını karşılaştırırız.”51 Sözlükler de çok 

fazla işe yaramamaktadır. Merriam-Webster “güvenilirlik” tanımı olarak “güvenilir olma miktarı ya da durumu” 

veya “güvenilmek için uygun: güvenilir” karşılığını kullanır.52 Bu tanımın, bir ürün veya sistem için kullanıldığında 

farklı beklentiler içinde olan müşteriler açısından yeterli olmadığı anlaşıldı. Bazıları kullanılabilirlik konusuna 

odaklandı, bazıları performans ölçülerini dahil etti, yönetilebilirliği ve kurtarılabilirliği ekleyenler oldu ve bazı 

kullanıcılar da öngörülebilirlik üzerine odaklandı.  

 

Güvenilirlik konusundaki farklı görüşleri bu makalede bir araya getirmek mümkün değildir, ancak TwC 

bağlamındaki kullanımını açıkça belirtmemiz gerekiyor. Kişisel bilgisayarların dünyasında, “mühendislik açısından 

güvenilirlik şu şekilde tanımlanır: bir aygıtın belirtilen koşullar altında belirli bir süre boyunca işlevini yerine 

getirmeye devam etmesi olasılığı.”53 Bu basit tanım dahi BT dünyasında bazı özel zorluklar doğurmaktadır; 

                                                      
51 Thompson, Herbert ve Whittaker, James, “Güvenilirliği Anlamak: Sorunlu BT Noktalarını Ölçme” (Mayıs 2005). 

52 Bkz. http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability.  

53 http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability, kısmi alıntı, (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Alıntı Enstitüsü (1990) IEEE Standart Bilgisayar Sözlüğü: 

IEEE Standart Bilgisayar Sözlükleri Derlemesi. New York, NY ISBN 1559370793).  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1559370793
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arabalar ve geleneksel telefonlardan farklı olarak, BT sistemlerini kullananlar bunların büyük ölçüde uyarlanabilir 

olduklarını ve “belirtilen koşullardan” çok daha farklı şekillerde kullanılabildiklerini gördüler. Belki de daha 

önemlisi, bu geleneksel tanımda aygıta odaklanılıyordu ve bağlantılı aygıtların ve hizmetlerin (ve içerdikleri 

verilerin) miktarının gittikçe arttığı bir dünyada bu tanım, hizmetin tarafsız olarak bakıldığında makul görünen 

performans beklentilerini karşılayıp karşılamadığını göz önüne almamaktadır. Kritik ve kritik olmayan faaliyetler 

için aygıtları ve hizmetleri kullandığımız bağlantılı bir dünyada, insanların sistem güvenilirliğinden 

bahsedebilmeleri için öncelikle güvenilirlikle ilgili makul kullanıcı beklentilerinin karşılanması gerekmektedir. 

 

Bu, göründüğü kadar basit değildir; arızalara yol açan ve genelde “ortalama arıza süresi” (MTTF) olarak 

ifade edilen hataların önlenmesinin ön plana çıkartıldığı geçmiş çalışmalara güvenemeyiz. Her aygıtın güvenilir 

olması önemlidir (çünkü bir hizmet, bir dizi aygıt tarafından gerçekleştirilir), ancak gün geçtikçe hizmetler de 

bilinen ve bilinmeyen teknik ve kurumsal bağımlılıklar edinmektedir. Bu, sistemlerin ayakta kalmasını ve 

bileşenlerin kullanılabilirliğini zorlaştıran doğal felaketlerin arttığı, hasar gören tesislerin onarımının uzun zaman 

aldığı bir dönemde meydana gelmektedir.54 

 

Günümüz dünyasının karmaşıklığını anlamak için, geçmişteki ve günümüzdeki arızaları karşılaştırmamız 

yeterlidir. Geçmişte bir evin elektriği kesilirse ev sahipleri buna basit bir tepki verirdi: mahallenin geri kalanının 

da karanlıkta kalıp kalmadığını görmek için pencereden dışarı bakarlardı. Diğer evlerin ışığı yanıyorsa, ev 

sahibinin bir sorunu var demekti; ışıklar bütün mahallede kesikse, elektrik şirketinin bir sorunu var demekti. 

Sorun elektrik şirketinin karmaşık elektrik jeneratöründen ve dağıtım sisteminden (elektrik santralı, nakil hatları, 

trafo merkezleri ve ev bağlantıları) kaynaklanıyor olsa dahi, arızanın belirlenip giderilmesi büyük oranda elektrik 

şirketinin sorumluluk sınırları içindeydi. Bir başka deyişle, arızalar teknik nedenlerle oluşabilirdi ama kurumsal 

nedenlerle oluşmazdı; altyapının büyük bölümü tek bir varlığın denetimindeydi. 

 

Günümüzde, hem teknik hem de kurumsal bağımlılıkları olan sistemler çok daha karmaşıktır. Bir kullanıcı 

evindeyken dizüstü bilgisayarını kullanarak bir web sayfasına erişemezse, bunun nedeni (1) dizüstü bilgisayar 

(donanım, yazılım, uygulama); (2) kablosuz yönlendirici; (3) geniş bant modem; (4) erişim sağlayıcısı (iletim hattı 

veya arka uç sistem); (5) uzak sistem (donanım, yazılım, uygulama) veya (6) bağlantı zincirinin bir noktasında 

gerçekleşen bir güç kesintisi olabilir. Tanılama araçları bulunmasına karşın, sorunun tanımlanması ve 

çözümlenmesi genelde zorlu bir işlemdir. 

  

  

                                                      
54“Doğal felaket sayısı 1975 yılında 100'ün altındayken her yıl düzenli bir artış sergileyerek 2005 yılında 400'ün üzerine çıkmıştır.” EM-DAT: OFDA/CRED 

Uluslararası Felaket Veritabanı – www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Brüksel (Belçika). Ayrıca bkz. 

http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/. 

http://www.emdat.be/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
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B. Bulut 
 

Bulut kullanımına geçmeyi düşünenler için bu küresel sistemlerin karmaşıklığı elbette ki devam 

etmektedir,55 yakın geçmişte sıkça yaşanan kesintiler sanal olarak tüm bulut hizmet sağlayıcılarını olumsuz 

etkilemiştir. 56  Bu yalnızca geçici bir rahatsızlık durumu değildir; BT sistemlerindeki güvenilirlik sorunları, 

işletmelerin üretkenliğini57 ve hatta kamu sağlığını ve güvenliğini etkileyebilir. Kriz zamanlarında, devletler 

vatandaşlarını bilgilendirmek için sosyal medyayı kullanabilirler ve buna ilk yanıt verenlerin telsizlerinden başka 

GPS aygıtları, haritaları, sokak görünümleri, görüntülü konuşma olanakları ve diğer bulut tabanlı hizmetlere 

erişimleri olabilir. Ancak bu faydalar yalnızca bilişim sistemleri genel hizmet güvenilirliği beklentilerini karşılıyorsa 

hayata geçirilebilir. Bu durumu fark eden devletler bulutu (ya da en azından belirli bulut bileşenlerini) kritik 

altyapının bir parçası olarak görmeye başlamıştır.  

 

Internet'in güvenli olacak şekilde tasarlanmamış olduğu göz önüne alınırsa, güvenilirlik konusu çok daha 

karmaşıktır. Bir tarafta, Internet askeri saldırılara karşı koyabilecek şekilde tasarlanmıştır; yani, en zorlu koşullarda 

dahi dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, güvenlik konusunda da Internet'in kullanımının belirli 

amaçlarla sınırlı olması ve Internet'in becerilerinden yararlanacak olanların güvenilir kişiler olmaları bekleniyordu. 

Günümüzdeki kullanıcı sayısı ve çeşitliliği göz önüne alınarak tasarlanmamış, kötü amaçlı paketler göndermek 

üzere kullanılacağı öngörülmemişti. Hedeflenen kullanımı ve kullanıcı tabanı göz önüne alındığında, “en iyi 

girişim” teslim sistemi o zamanın gereksinimlerini karşılıyordu. Ancak teknoloji sosyal etkileşimden acil durum 

müdahalesine kadar çeşitli alanlarda günlük hayatımızla böylesine iç içe oldukça, güvenilirlik konusundaki 

beklentiler de arttı ve günümüzde var olmayan bir güvenilirlik düzeyini elde etme gereği ortaya çıktı.  

 

Bağımlılıklar nedeniyle oluşan tanınma da arttı; özellikle de kritik altyapıların birbirine bağımlı olmaları 

önemli bir endişe kaynağıdır:  

 

Ulusal savunmamız, ekonomik refahımız ve yaşam kalitemiz uzun zamandır 

toplumumuzu ayakta tutan temel hizmetlere dayanmaktadır. Enerji, bankacılık ve 

finans, ulaştırma, insana yönelik hayati hizmetler ve telekomünikasyon hizmetlerini 

içeren bu kritik altyapılara Bilgi Çağında yeni bir bağlamda bakılması gerekiyor. 

Telekomünikasyon ve bilgisayar sistemlerinin hızlı çoğalması ve entegrasyonu 

                                                      
55 BT uzmanlarından bulut hizmetlerini kullanmayı neden düşünmediklerini özetlemeleri istendiğinde başlıca endişelerinin güvenlik, gizlilik ve güvenilirlik 

olduğunu belirtmişlerdir. ISACA/ITGI “Kurumsal BT Yönetimi Global Durum Raporu”, Ocak 2011, (s. 38) 

56 Diğerlerinin yanı sıra hizmet kesintileri de Microsoft'u (http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-

the-sept-8-service-outage.aspx), Amazon'u (http://aws.amazon.com/message/65648/), Google'u (http://informationweek.com/news/cloud-

computing/software/231600978)) ve VMware'i (http://support.cloudfoundry.com/entries/20067876-analysis-of-april-25-and-26-2011-downtime) 

etkilemiştir. 

57 Bkz. BT Arızaları 26,5 Milyar ABD Doları Gelir Kaybına Neden Oluyor, http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441 (BT 

arızalarının bulut bilişim ortamı gibi yeni teknolojilere duyulan güveni de sarsacağını unutmayın). 

http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://aws.amazon.com/message/65648/
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441
http://www.informationweek.com/news/cloud-computing/infrastructure/229503443
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sayesinde, karmaşık bir bağımlılık ağında altyapılar birbiriyle bağlantılı hale 

gelmiştir. Birbiriyle bağlantılı olma durumu, güvenlik açıklarına yeni bir boyut 

kazandırdı; yeni ortaya çıkan tehditlerle birlikte, eşi görülmemiş bir ulusal risk 

oluşturmaktadır.58 

 

Bu bağımlılıklar bilinmekle birlikte, güvenilirlik konusundaki risklerin yönetilmesi yine de oldukça zordur; 

çünkü varlıklar, teknik ya da operasyonel bağımlılıkları her zaman doğrudan göremeyebilir. Bunu bir çizimle 

anlatmak işimizi kolaylaştırabilir. Bankalar elektronik fon aktarım sistemlerinin her zaman kullanılabilir olmasını 

sağlamak için farklı hizmet sağlayıcılardan “yedek” iletişim kanalları kullanabilirler. Buna karşılık, farklı hizmet 

sağlayıcıları da “otel alanını” paylaşıyor olabilir; maliyetleri azaltmak için, iletişim hatları ortak bir tesis üzerinden 

geçiyor olabilir. Bu da, ilgili tesis hasar görürse, bankanın her iki iletişim kanalını da aynı anda kaybedeceği (arıza 

tek bir noktada gerçekleşir) anlamına gelir. Amaçlanan yedek seçeneğin oluşturulamadığını belirlemek kolay 

değildir, çünkü banka kendi ağ haritasını telekomünikasyon şirketleriyle ve telekomünikasyon şirketleri de kendi 

haritalarını müşterileriyle ya da birbiriyle paylaşmayabilir. 

 

Öyleyse ne değişmelidir? Kısaca söylemek gerekirse, gerçekleşmesi gereken iki temel değişiklik vardır. 

Öncelikle, insan davranışını öngörmede büyük miktarda verinin kullanışlı olabileceği gibi, büyük miktarda veriyi 

kullanarak “mühendislik zekası” (EI) da oluşturmamız gerekir: geliştirme ve işletim de dahil olmak üzere bir 

ürünün kullanım ömrü boyunca mühendislikle ilgili büyük miktarda veriyi tanımlamak, ayıklamak ve 

çözümlemek için “büyük miktarda veriyi” kullanarak, mühendislik alanında daha iyi kararlar alabilir; böylece, 

genel mühendislik kalitesini ve üretkenliğini artırabiliriz. Bu anlamda, mühendislik zekası teknolojileri 

mühendislik ve işletme açısından geçmişe dönük, güncel ve tahmine dayalı görüşler sunabilir. Örneğin, ağlar 

arasındaki veri akışlarını sadece izlemek yoluyla, daha önce anlaşılmamış olan önemli bağımlılıklar ortaya 

çıkarılabilir. Bu alan, araştırma ve araç geliştirme bakımından olgundur. Bağımlılık açısından kritik olma 

durumunu değerlendirmek üzere uygulanabilir bir tür sınıflandırması da oluşturmamız gerekiyor. Ürünlerin 

içerdiği güvenlik açıkları, yararlanma kolaylığına ve müşteri açısından riske göre değerlendirilip etkileri 

azaltılmasına karşın, hizmetler veya şirketler arasındaki bağımlılıklar nedeniyle ortaya çıkan güvenlik açıklarının 

etkilerini azaltmak çok daha büyük bir zorluktur ve üzerinde daha fazla durulması gerekmektedir.  

 

İkincisi, kısa vadede dayanıklılığı sağlamak için ürünlere ve hizmetlere yönelik mühendislik çalışmaları 

üzerinde bir kez daha durup düşünmemiz gerekiyor. Tarihsel olarak, sistemlerle ilgili kullanılabilirlik 

iyileştirmeleri, bileşenlerin kalitesi tek tek artırılıp artıklık ve veri yineleme mekanizmaları uygulanarak elde 

edilmiştir. Ürün arızalandığında sistemin çalışmasının bundan etkilenmemesini sağlayacak şekilde önemli 

öğelerin yinelenmesi sağlanarak artıklık tasarlanmıştır. Çok çeşitli arıza modlarının giderilmesinde etkin oldukları 

şüphe götürmez olsa da, basit artıklık mekanizmalarının bulutta kullanılan yüksek güvenilirlik düzeylerinin 

                                                      
58 Marsh Komisyon Raporu, “Kritik Temeller, Amerika'nın Altyapı Sistemlerinin Korunması”, s. ix. (http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf adresinde 

bulunmaktadır).  

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf
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sağlanması açısından yetersiz oldukları görülmektedir. Yazılım ve donanım tedarikçileri güçlü yük devretme 

mekanizmaları üzerine büyük yatırımlar yapmaktadır, ancak yük devretme mekanizmalarının bu görevi yerine 

getirebilecekleri kesin değildir. Etkin olarak kullanıldıkları süre boyunca doğru şekilde uygulanmaları, 

korunmaları ve zaman içinde herhangi bir kesinti olmadan yükseltilmeleri gerekmesi bir yana, büyük ölçekli 

sistemlerin günümüzdeki arıza oranı, bu geçmiş çalışmaların yeterli olmadığını göstermektedir. 

 

Veri yineleme de yaygın olarak BT uzmanları ve tek tek kullanıcılar tarafından, aygıt arızaları oluşması 

halinde verilerin kullanıma hazır olmasını sağlamak amacıyla uyarlanmıştır. Aynı verilerin birden çok kopyasının 

farklı aygıtlara dağıtılması ve farklı konumlarda barındırılması sayesinde veri kaybı olasılığı azaltılır ve böylece 

genel sistem güvenilirliği artar, ancak farklı aygıtlar ve/veya konumlarda depolanan verilerin tutarlılığını korumak 

üzere sistemlerin ne şekilde güncelleştirilmeleri gerektiği açısından yeni bir karmaşıklık düzeyi ortaya çıkar. 

Uygulama düzeyinde bir arıza ya da bakım faaliyeti sırasında yapılan bir hata sonucunda veriler istem dışı olarak 

bozulabilir veya kaybolabilir. Arıza veya hata bir süre boyunca algılanmazsa, kaynağın bire bir kopyalarını 

oluşturmaktan sorumlu olan veri yineleme mekanizması bu kritik kopyaları da bozabilir. 

 

Artıklık ve yineleme önemli olsalar da bundan fazlasının yapılması gerekmektedir. Yazılım ve donanım 

satıcıları güvenilirlik konusuna iki farklı perspektiften bakmalıdır. Birincisi, belirli bir bileşenin güvenilirliğine 

odaklanmak yerine, bu bileşenin günümüzde daha karmaşık olan ekosistemin genel güvenilirliğine nasıl katkıda 

bulunduğunu ele almak daha önemlidir. Buna göre, yazılım ömrünün ilk aşamalarında hata modellemesi 

kullanılarak en fazla fayda elde edilmelidir. İkincisi, işbirliği içinde yürütülen çalışmalar yoluyla sektördeki 

kuruluşlar “bileşik güvenilirlik” için uçtan uca senaryolar üretebilir, bir bütün olarak bakıldığında uçtan uca 

güvenilirlik sağlayan mimariler ve üretim uygulamalarına yönelik standartlar üzerinde birlikte çalışabilirler. Sektör 

içinde yüksek öncelik senaryolarının tanımlanmasına, en iyi uygulamaların ve standartların geliştirilmesine 

yardım edebilecek kuruluşlar oluşturmak faydalı olabilir; örneğin, Bulut Güvenilirliği Birliği, Bulut Güvenliği 

Birliği'nde olduğu gibi benzer şekilde kurulabilir. 

 

İkincisi, buluta bağımlılığımız ve ortamın git gide daha da karmaşıklaşması göz önüne alındığında, 

yazılımlarda hataların önlenmesine yönelik olarak geçmişte yapılan vurguya ek olarak, bileşik bilgi işlem 

sistemleriyle ilişkili rutin arızaları algılayan, yalıtan ve onaran (ya da geçici çözümler üreten) yazılımlara da daha 

fazla odaklanılması gerekmektedir. Bulut hizmetlerine özgü olan bazı önemli etmenler, hizmet tasarımcısını veya 

hizmet operatörünü “kurtarma yönelimli bilgi işlem” kavramına çok daha fazla zaman ve çaba ayırmaya 

zorlamaktadır. 59  Bir bulut hizmetini destekleyen bilgi işlem ortamındaki aygıt arızaları, yazılımdaki veya 

bellenimdeki gizli güvenlik açıkları ya da insan hataları şeklinde kendini gösteren sıradan arızalar kaçınılmazdır; 

dolayısıyla, yazılımların da bu koşullara hazırlıklı olması ve hata durumu göz önüne alınarak tasarlanması gerekir. 

Hizmet bileşenleri arasındaki bağımlılıklar olabildiğince gevşek tutulmalı ve her bileşen diğerlerinin arızalarına 

tepki olarak düzgün bir biçimde azaltılarak, bir hizmet devre dışı durumu oluşturmak yerine kısmi bir hizmet 

                                                      
59 Bkz. http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html. 

http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html
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deneyimi sağlayabilir. Bu, bulut hizmeti tasarımcısının tasarım aşamasında yukarıda belirtilen geleneksel bileşen 

hata modellemesi değil, aynı zamanda gerçek bir uçtan uca hata modellemesi oluşturması gerektiği anlamına gelir.  

 

Tasarımcılar ayrıca özelliklerde belirtilen “kopyalama mekanizmalarının”, geliştirilmekte olan yazılımda da 

bulunduğunu ve daha sonra üretim ortamında hata ekleme yoluyla sınanarak beklenen davranışın gerçek 

dünyada karşımıza çıktığını da doğrulamalıdırlar (dünya çapındaki büyük ölçekli hizmetler için test ortamları 

gittikçe daha yetersiz kalmaktadır). “Üretim sırasında sınama” adı verilen bu hata ekleme işlemi ideal olarak 

yazılımın sonraki sürümlerinin, ağ kapasitesindeki veya tasarımındaki değişikliklerin ve/veya yeni alt sistemlerin 

eklenmesinin daha önce algılanmamış bir güvenilirlik tehdidi oluşturup oluşturmadığının programla sürekli 

olarak doğrulanmasıyla yapılır.60 Bu çalışmalar aynı zamanda hatalar tanımlandığında değişikliklerin sorunsuz bir 

şekilde geri alınmasına ve böylece hizmetin asıl kullanıcılarının bu durumdan olumsuz olarak etkilenmelerini 

önleyen bir güvenilirlik düzeyi sağlanmasına da olanak vermelidir. 

 

VI. Sonuç 

   

Bill Gates tarafından Güvenilir Bilgi İşlem duyurulduğunda, bilgi işlem ve toplum önemli bir kesişim 

noktasındaydı. BT sistemlerine gittikçe daha bağımlı hale gelmemiz, yazılım ürünlerinin güvenliğine, gizliliğine ve 

güvenilirliğine odaklanmanın önemini de gözler önüne serdi. Bugün bir başka kesişim noktasında bulunuyoruz. 

Bilgi işlem derken çok sayıda aygıt, küresel hizmet ve büyük miktarda veriden bahsediyoruz. 2002 yılındaki bilgi 

işlem bağımlılığımız sonraki on yıl içinde önemli ölçüde arttı. Bir zamanlar eğitim olanakları ve ticari büyüme için 

bir araç olan Internet günümüzde artık toplumu bir arada tutan bir unsur, hatta yakın tarihe damgasını vuran 

demokratik devrimlerde de önemli bir rol oynuyor.  

 

Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu uzun zamandır dile getirilmektedir ve dünyanın bilgi 

işlem teknolojileriyle kurduğu ilişkiye paralel olarak TwC'nin de gelişmesi gerekmektedir. Değeri sonradan 

anlaşılmış olsa da, şirketin son on yıl içindeki çalışmaları kritik derecede önemlidir. Güvenlik Geliştirme Ömrü 

birçokları tarafından kullanılmış, gizlilik konusuna aralıksız odaklanmamız müşterilerimize de hizmet etmiş ve 

güvenilirlik alanındaki çalışmalarımız sayesinde sistem kilitlenmeleri geçmişin tozlu raflarına kaldırılmıştır. Ancak 

bilişim teknolojilerine tam bağımlı hale gelinen bir dünyada saldırganların kararlı ve ısrarcı olmaları; çok sayıda 

veri, aygıt ve hizmet bulunması; devletlerin kullanıcıları, Internet'i, kamu güvenliğini ve ulusal güvenliği koruma 

konusundaki endişelerini göz önüne alarak güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği korumak üzere formüle ettiğimiz 

stratejilerin de gelişmesi gerekiyor. 

 

                                                      
60 Programla kasıtlı olarak hata ekleme örneğine somut bir örnek olarak Netflix tarafından geliştirilen “Chaos Monkey” (Kaos Maymunu) aracı gösterilebilir. 

Bu araç zaman içinde genişletilerek çok daha çeşitli hata durumlarını kapsayacak şekle getirilmiştir (Netflix bu araca günümüzde “virtual Simian Army” 

(sanal Maymun Ordusu) adını vermektedir). Bkz. http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html. 

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html
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TwC'nin her bağımsız ayağında karşımıza çıkan yeni ve kendine özgü zorlukların üstesinden gelmek için 

gelişme katetmeliyiz. Önleme, algılama, kısıtlama ve kurtarma süreçlerini içeren daha bütüncül bir güvenlik 

stratejisi uyarlanabilirse, dünya gittikçe daha kararlı ve ısrarcı hale gelen saldırganlarla daha iyi başa çıkabilir. 

Oldukça bağlantılı, çok sayıda aygıt bulunan, veri açısından zengin bir dünyada yaşamanın ne anlama geldiğini 

anlayabilirsek, gizliliğin etkin şekilde korunmasını sağlayan ama yalnızca büyük miktarda veriyle sağlanabilecek 

faydaları bizlere sunan ilkeler geliştirebiliriz. Mühendislik zekasını kullanıp kurtarma yönelimli bilgi işlemi 

hedefleyerek, arıza durumunda esnek olabilen ürün ve hizmetler geliştirebilir; bu aygıt ve hizmetlerin 

güvenilirliğinin bilişim sistemlerinde bulunan karmaşıklığa, birbiriyle bağlantılı olma durumuna ve bağımlılıklara 

bağlı olmamasını sağlayabiliriz. Son olarak, iş uygulamalarımızda açık ve şeffaf olabilirsek, bilişim teknolojilerine 

bağımlı olanların güvenini kazanabiliriz. Kısacası, Bill Gates'in on yıl önce tanımladığı misyon bugün de 

güncelliğini ve önemini koruyor. 
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Ek A 
 

Bu makalenin oluşturulması sırasında birçok kişi taslak ya da özet sunmuş ve oldukça faydalı 

açıklamalarda bulunmuştur. Bazı örnekler için ekiplerin görüşleri toplu olarak sunulduğundan tüm 

eleştirmenlerin tam listesi bulunmamaktadır. Bazı durumlardaysa bu makalede yer alan kavramları planlanmış 

etkinliklerde sundum, etkinliğin ardından da ayak üstü gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde oldukça faydalı eleştiriler 

aldım. Herkesi tek tek sayamadığım için özür dilerim.  

 

Ancak özellikle katkıda bulunan şu kişilere teşekkür etmek isterim: Matt Thomlinson, Adrienne Hall, Fred 

Schneider, Jeannette Wing, Steven Gerri, Neeraj Suri, Malcolm Crompton, Dean Hachamovitch, Martin Abadi, 

Mark Russinovich, Fred Cate, Ellen Cram Kowalczyk, Dan Reed, Scott Field, Peter Haynes, Steve Lipner, Vijay 

Varadharajan, Viktor Mayer-Schonberger, Mike Adams, Xuedong Huang, Jeff Jones, Diane D’Arcangelo, Shawn 

Aebi, Reese Solberg, Ellen McDermott, Peter Loforte, Rich Wallis, Cristin Goodwin, Geff Brown ve Adam Shostack. 

Ayrıca büyük katkılarından dolayı Peter Cullen, Brendon Lynch, Jules Cohen ve David Bills'e de “sonsuz teşekkür 

ederim”. 
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