
Yönetici Özeti
Cisco 2015 Yıllık Güvenlik Raporu
Günümüzün tehdit ortamı ne kadar dinamik olsa da hiç 
değişmeyen bazı noktalar vardır:

Cisco 2015 Yıllık Güvenlik Raporu'nun 
dört tartışma alanı:

1. Tehdit Algılama Zekâsı

2. Karşılaştırmalı Güvenlik Yetenekleri 
Çalışması

3. Jeopolitik ve Endüstriyel Trendler

4. Kullanıcılardan Şirket Yönetim Kuruluna 
Kadar Her Alanda Siber Güvenliğe 
Bakışta Değişim

Saldırganlar, kötü amaçlı etkinliğin saptanmasını önleyen 
ve bunları gizleyen yeni teknikler geliştirmeye ve bunları 
mükemmelleştirmeye yönelik sürekli bir çaba içindedir. 
Bunlara karşı savunma sistemleri geliştirenlerin, yani güvenlik 
ekiplerinin kuruluşlarını ve kullanıcılarını bu gittikçe sofistike 
bir hal alan operasyonlardan korumak için kendi yaklaşımlarını 
sürekli olarak iyileştirmesi gerekmektedir. 

Bu iki ateş arasında kalanlarsa kullanıcılardır. Ama şimdi, öyle anlaşılıyor ki kullanıcılar 
artık yalnızca hedef değil, bu tür saldırılara ortam hazırlayan birer suç ortağıdır. 

Cisco® Güvenlik Araştırması ve Cisco içindeki diğer güvenlik uzmanları tarafından 
sağlanan araştırmaları, öngörüleri ve perspektifleri içeren Cisco 2015 Yıllık Güvenlik 
Raporu'nda, saldırganlarla savunma sistemi geliştirenler arasındaki süregiden yarış ve 
kullanıcıların nasıl güvenlik zincirindeki en zayıf halkalar haline geldiği incelenmektedir.

Siber güvenlik, dünyanın her yerindeki kullanıcılar, şirketler, hükümetler ve diğer tüzel 
kişilikler üzerinde önemli etkileri olan geniş çaplı ve karmaşık bir konudur. Cisco 2015 
Yıllık Güvenlik Raporu dört tartışma alanına bölünmüştür. Bu bölümler ve bu bölümlerde 
incelenen sorunlar ilk bakışta birbirinden bağımsızmış gibi görünür, ancak yakından 
bakıldığında aralarındaki bağlantı ortaya çıkar:
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Cisco 2015 Yıllık Güvenlik 
Raporunu şuradan indirebilirsiniz:  
www.cisco.com/go/asr2015

http://www.cisco.com/go/asr2015


1. Tehdit Algılama Zekâsı 
Bu bölümde, Cisco tarafından gerçekleştirilen ve istismar setlerini, 
spam'leri, tehditleri, güvenlik açıklarını ve kötü amaçlı reklamcılık 
trendlerini içeren en son güvenlik tehdidi araştırmasına genel bir 
bakış sağlanır. Çevrimiçi suçluların saldırı başlatmalarına yardımcı 
olması için kullanıcılara karşı artan bağlılığı da incelenmektedir. 
Cisco Security Research, 2014'te gözlemlenen eğilimlere yönelik 
analizlerini üretebilmek için global telemetre verileri kümesini 
kullanmıştı. Raporda sağlanan tehdit zekası, Cisco'daki en üst 
kademe güvenlik uzmanları tarafından yapılan çalışmayı temsil eder.

2. Karşılaştırmalı Güvenlik Yetenekleri Çalışması
Güvenlik profesyonellerinin kendi kuruluşlarındaki güvenliğin 
durumuna ilişkin algılarını ölçmek için, Cisco dokuz ülkede, farklı 
boyutlardaki kuruluşların bilgi güvenliği yöneticilerine (CISO) ve 
güvenlik operasyonları (SecOp) yöneticilerine güvenlik kaynaklarının 
ve prosedürlerinin neler olduğunu sordu. Çalışmanın bulguları 
Cisco 2015 Yıllık Güvenlik Raporu'nda verilmiştir.

3. Jeopolitik ve Endüstriyel Trendler
Bu bölümde, Cisco güvenlik, jeopolitik ve politika uzmanları 
kuruluşların, özellikle de çok uluslu şirketlerin izlemesi gereken 
mevcut ve yeni ortaya çıkan jeopolitik trendleri tanımlamaktadır. 
Odak konusu, siber suçların yönetim zafiyet olan bölgelerde 
nasıl geliştiğidir. Ayrıca, dünya genelinde verilere hakim olma, 
verileri yerelleştirme, şifreleme ve veri uyumluluğu ile ilgili son 
gelişmeler de kapsanmıştır.

4. Kullanıcılardan Şirket Yönetim Kuruluna Kadar Her 
Alanda Siber Güvenliğe Bakışta Değişim
Cisco güvenlik uzmanları, gerçek dünyada güvenliği 
sağlamak istiyorlarsa kuruluşların siber güvenliğe farklı şekilde 
yaklaşmasının zamanının geldiğini söylüyor. Stratejiler arasında 
bir saldırı öncesinde, sırasında ve sonrasında tehditlere karşı 
savunma geliştirilmesine yardımcı olmak için daha sofistike 
güvenlik denetimlerinin benimsenmesi, bir güvenlik meselesini 
şirket yönetim kurulu düzeyinde tartışmaya açma ve kuruluşların 
güvenlik yaklaşımlarında daha dinamik olmalarına yardımcı olan 
bir güvenlik ilkeleri grubu olan Cisco Güvenlik Manifestosu’nu 
uygulamak sayılabilir.

Cisco 2015 Yıllık Güvenlik Raporu'nda ele alınan güvenlik 
konularının birbiriyle olan bağlantıları şöyledir: Saldırganlar kötü 
amaçlı etkinliklerini gizlemek ve örtbas etmek için güvenlik 
boşluklarından yararlanma konusunda giderek daha da 
ustalaşıyor. Hem kullanıcılar, hem de güvenlik ekipleri güvenlik 
sorununun bir parçasıdır. Savunma sistemi geliştiren pek çok 
uzman kendi güvenlik süreçlerinin en iyi hale getirilmiş olduğuna 
inanır; oysa gerçekte kuruluşlarındaki güvenliğin geliştirilmesi 
gerekiyor olabilir. Mevzuattan güvenlik tehditlerine kadar, jeopolitik 
ortamda olan bitenlerin iş operasyonları ve kuruluşun güvenliği 
ele alma biçimi üzerinde doğrudan etkisi vardır. Tüm bu faktörler 
dikkate alındığında büyük küçük tüm kuruluşların, güvenliğin 
insanlarla ilgili bir sorun olduğunu, güvenlik açıklarının kaçınılmaz 
olduğunu ve artık güvenliği yeni bir yaklaşımla ele alma zamanının 
geldiğini anlaması son derece kritik bir önem taşımaktadır.

Cisco 2015 Yıllık Güvenlik Raporu | Yönetici Özeti

Amerika Genel Merkezi 
Cisco Systems Inc. 
San Jose, CA

Asya Pasifik Genel Merkezi
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. 
Singapur

Avrupa Genel Merkezi 
Cisco Systems International BV 
Amsterdam, Hollanda

Cisco'nun dünya genelinde 200'den fazla ofisi bulunmaktadır. Adresler, telefon numaraları ve faks numaraları, www.cisco.com/go/offices adresindeki Cisco web 
sitesinde yer almaktadır.
Cisco ve Cisco logosu, Cisco'nun ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının 
listesine  www.cisco.com/go/trademarks adresinden ulaşabilirsiniz. Bu belgede adı geçen üçüncü taraf ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İş ortağı 
kelimesinin kullanılması, Cisco ve diğer herhangi bir şirket arasında bir ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)

http://www.cisco.com/go/offices
http://www.cisco.com/go/trademarks

