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ÖNSÖZ 

 

 

Günümüzde küresel anlamda siber güvenliğin önemi her geçen gün katlanarak artmaktadır. Siber 

saldırıların çeşitliliği ve gerçekleştirme sayıları her gün arttığı için saldırıların şekli, sıklığı, verdiği zararlar 

vs. bilinirlik açısından şeffaf olabilirse siber saldırıların engellenmesi, önlem alınması ve siber güvenliğin 

sağlanması daha etkili hale gelecektir. Bu nedenle, tez çalışmasını modellemeler yaparak bu saldırıları 

anlama noktasına yoğunlaştık. Bu anlamda zor olan şeylerden en önemlisi veri elde etme olmuştur. Çünkü 

siber güvenlik verileri gerek kamu kurum düzeylerinde olsun gerekse ticari sektörlerde olsun paylaşıma 

yaygın bir şekilde olmadığından hazır veri setleri ile belirli ölçüler düzeyinde işlem gerçekleştirilmesi 

sağlanmıştır. 

Siber saldırıların analizleri aşamasında davranışlara göre çıkarım yapmak ve alınan verilerin 

modellenerek daha anlaşılır hale gelmesi isteklendirme açısından teşvik edici bir rol oynamıştır. Normal 

veriler rahatlıkla elde edilebilir olsa bu alanda çalışmanın herhangi bir sınırı olamayacağı kanaatindeyim. 

Çünkü alınan log verileri sayısız ve birçok farklı alanı kapsayacağından alınabilecek sonuçlarda çok ucu açık 

sınırlara dayanmaktadır.  
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ÖZET 

Dummy 

Siber Güvenlik Önlemlerinin Analizi ve Modellenmesi 

 
Ömer DURMUŞ 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Ocak 2021,   Sayfa: ix + 65 
 

 

 Siber saldırılara karşı güvenlik önlemi almak tüm dünya için günümüz şartlarında bir gereksinim 

haline gelmiştir. Bu gereksinimlerin doğru yönde ve en etkili şekilde kullanılabilmesi ve uygulanması ise 

tüm kuruluşlarca önem derecesi yüksek olarak esas alınmaktadır.  

 Bu çalışmada güvenlik önlemleri alınırken saldırıların analizlerinin anlamlı bir şekilde yapılabilmesi 

ve bunun analiz çıktılarının modellenerek daha anlaşılır ve daha kolay müdahaleye olanak sağlaması esas 

alınmıştır. Modellemeler ile analiz çıktılarına istatistiksel hesaplama metotları uygulanarak anlaşılabilir bir 

senaryo ortaya çıkarılmış ve siber güvenliğe etkin ve belirgin bir müdahale olanağına destek sağlanmıştır. 

 “Auckland Institute of Studies Website Phishing Data Set”, “UNB - CCCS-CIC-AndMal-2020”, 

“UNB - Network 2020” gibi son yıllara ait ve birçok siber saldırıyı kapsayan, gerek ağ üzerinde gerekse 

yazılım ve farklı donanımsal saldırılara ait büyük bir örneklemi kapsayan veri setleri üzerinde çalışmalar 

gerçekleştirilmiş olup, verilerin analizlerinin Wire-shark ve Snort ile yapılandırılmış çıktılarını WEKA ve 

SPSS ile anlamlandırılması yapılmıştır. 

 Tüm bu işlemler ve bulgular göstermektedir ki milyonlarca log verisi çöp olmak yerine daha modelli 

ve daha anlamı bir senaryoya koyularak, siber güvenlik açısından daha somut adımlar ve yollar 

izlenebilmektedir ve bu anlamda çalışmalara yardımcı olmaktadır. Bu çıkan senaryoya göre bir sonraki 

saldırılar ve gelecekteki saldırılar hakkında bir ön tahmine olanak sağlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Siber saldırılar, Siber güvenlik, Analiz ve modelleme, Siber önlemler 
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ABSTRACT 

dummy 

Analysis and Modeling of Cyber Security Precautions 
 

Ömer DURMUŞ 

 

Master’s Thesis 
 

FIRAT UNIVERSITY 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Software Engineering 

 

January 2021,   Pages: ix + 65 
 

 

 Taking security measures against cyber-attacks has become a necessity for the whole world in 

today's conditions. The use and implementation of these requirements in the right direction and in the most 

effective way are taken as a basis by all institutions with a high degree of importance. 

In this study, while taking security precautions, it is based on the meaningful analysis of the attacks 

and the modeling of the analysis outputs, allowing more understandable and easier intervention. An 

understandable scenario was created by applying statistical calculation methods to the analysis outputs with 

modeling, and support was provided for an effective and significant intervention in cyber security. 

Studies have been carried out on data sets such as “Auckland Institute of Studies Website Phishing 

Data Set”, “UNB - CCCS-CIC-AndMal-2020”, “UNB - Network 2020”, which cover a large sample of both 

on the network, software and different hardware attacks, and the analysis of the data has been carried out in 

Wire-shark and A study has been done to make sense of the snort-structured outputs with WEKA and SPSS. 

All these processes and findings show that by putting millions of log data in a more modeled and more 

meaningful scenario instead of being garbage, more concrete steps and paths can be followed in terms of 

cyber security, and in this sense, it helps to work. According to this scenario, a prediction about next attacks 

and future attacks is possible.  

 

Keywords: Cyber-attacks, Cyber security, Analysis and modeling, Cyber precautions 
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1 

1- GİRİŞ 

Siber güvenlik saldırıları günümüz şartlarında, hem insanlık hem de dünya devletleri 

açısından giderek önem kazanır hale gelmiştir. Birçok saldırı yöntem ve kapsamı olmakla beraber 

bunların birer tehdit haline gelmesi bireysel zararlardan siber savaşlara kadar uzayan geniş bir 

perspektife yayılmış ve tehdit oluşturmuş duruma gelmektedir. Bu tehditlerle başa çıkmak için 

birçok savunma ve güvenlik önlemleri alınmakta veya alınmaya çalışılmaktadır.  

Bu önlemlerin kolay bir şekilde eski saldırıların türü ve şekli referans alınarak 

modellenmesi ise önem kazanmıştır. Çünkü her bir saldırı şekli için sıfırdan hazırlık yapmak ve 

anlamaya çalışmak uzun bir süre gerektirebileceğinden daha öncesinden referans alınarak hızlı ve 

etkin müdahale olanaklı hale gelecektir. 

Esasen tezimizle amaçladığımız hedef ise tam olarak bu saldırı çeşit ve tiplerine göre 

verilerin analizlerinin hızlanarak modeli çıkarılarak sonraki müdahaleler için hızlı ve etkin olanak 

sağlamaktır. Günümüzde istatistiksel veriler çok değerli hale gelmiştir. Çünkü referans oluşturarak 

bir sonraki adım için bizlere ihtiyacımız olan verileri sunar. Dolayısıyla bu verilerin modellenerek 

farklı bakış açılarını değerlendirmeye olanaklı hale gelmesi varsayılmaktadır. 

Birçok araştırmacı literatürde siber saldırı çeşitlerini, bu saldırılara ait verilerin analizleri 

hakkında çalışmalar yapmıştır. Tezde bu yöntem ve şekiller örnek alınarak modelleme ve grafikler 

ile saldırı türlerinde öngörüler geliştirilmiştir. 

Gerek toplumsal düzeyde bireyler, gerekse birçok ülke kurumları açısından güvenlik 

sağlamak amacı ile siber savunma teşebbüslerine ışık tutmak ve kolaylık sağlamak, hızlı etkin bir 

müdahaleye olanak sağlamak gibi faydaları öngörmekteyiz.  
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2. SİBER GÜVENLİK 

2.1. Siber Güvenlik Nedir? 

 İlk olarak 1990’lı yıllarda bilgisayar mühendisleri tarafından, ağa bağlı bilgisayarlarla ilgili 

güvenlik sorunlarını ifade etmek için siber güvenlik terimi kullanılmıştır [1]. Siber güvenlik; 

sunuculara, kişisel veya kişisel olmayan diğer bilgisayarlara, telefon tablet vs. mobil cihazlara, bazı 

elektronik sistemlere, ağlara ve verilere gelen veya gelmesi muhtemel olan tehditlerden koruma 

uygulamasıdır ve bilgi teknolojileri güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak ifade edilebilir. 

Siber güvenlik tabir olarak aslında geniş alanlar ve geniş tanımları kapsamakta ve bu alanlara hitap 

etmektedir. Genel olarak sınırları henüz belirlenmemiş olmakla beraber, durum veya olaya yönelik 

müdahalelerle şekillenebilmektedir. 

2.2. Siber Güvenliğin Tarihçesi   

 1980’li yıllarda özellikle kişisel bilgisayarların kullanımının artması ile bilgisayar ve buna 

bağlı alanlarda kullanım ve veri depolanması artış göstermiştir. Bu yıllarda gerek kamu 

kurumlarında gerek tüzel gerek kişisel bilgisayarlara gerçekleştirilen saldırılar artmıştı. O 

dönemlerde Amerikan hükümeti ise bunların önüne geçebilmek için saldırı düzenleyenlere hapis 

cezası verme kararı alarak bu anlamda ilk adımı gerçekleştirmiştir.  

 Sonraki yıllarda dünya giderek bu tehdit ile yüzleşmeye başlamış ve farklı tehditlere karşı 

farklı yöntemler geliştirilmişti. Solucan ve Truva atı(Trojan) adı verilen birçok zararlı yazılım 

kullanarak bilgisayar korsanları binlerce bilgisayara zarar vermişlerdir. İlerleyen yıllarda bu gibi 

durumların artması ile IBM 1989 yılında ilk anti virüs programını yazmıştır [2]. Virüsler için artık 

güvenlik duvarı ve anti-virüs programı kullanılmaya başlanmıştır. 

 1990’lı yıllarda ise web tarayıcılarının ortaya çıkması ve kullanımı ile birlikte internet 

korsancılığı ile hackerler kullanıcılarla yüz yüze gelebileceği bir altyapıya sahip olmuştur. İnternet 

kullanımının da henüz bilinçli olmadığı dönemleri kapsayan bu süreçte kullanıcıların, kişisel 

bilgilerini bu platform üzerinden paylaşması birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu süreçte 

Microsoft firmasının Windows 98’i piyasaya sürmesi ile firewall(güvenlik duvarı) ortaya çıkmıştı 

ve birçok güvenlik açığının önüne geçilerek zararlı yazılımların ve korsanların bilgisayarlara kolay 

ulaşılması engellenmiştir. Sonraki dönemleri takiben korsanlar artık web sitelerine DDoS saldırıları 

ve birçok hırsızlık saldırıları gerçekleştirdiler. Günümüzde çok çeşitli ve güçlü güvenlik önlemleri 

alınmasına rağmen hala bu saldırılar bitirilebilmiş durumda değildir. 

 Ülkemiz için siber güvenlik 90’lı yılların sonu 2000’li yılların başında sağlanmaya 

başlamıştır. 1997 yılında TÜBİTAK’a ait BİLGEM enstitüsü, bilgi güvenliğinin yalnızca şifreleme 

yöntemleri ile karşılanamayacağı, bilişim sistemleri ile ağ üzerindeki saldırıların da ciddiye 

alınması gerektiğini ayrıca bu konuda uzman bir birime ihtiyaç olduğu görüşünü yürürlüğe 
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koyulmuştur [2]. Bu anlamda ülkemizde gerek Microsoft gerekse de Unix işletim sistemleri 

üzerinde e-posta, veri tabanı gibi uygulamalar, ağ cihazları, saldırı tespit sistemleri gibi koruma 

kriterleri güvenliğe dayalı bir sistem ile değerlendirilmeye alınmıştır. 2001 yılında Genel Kurmay 

Başkanlığı desteği ile Ortak Kriter Test Merkezi(OKTEM) projesi hayata geçirilmiş ve bu 

değerlendirilen birikim uluslararası kabul gören standartların gerçekleşmesi amacıyla kullanılmıştır 

[3]. Sonraki süreçlerde ise bilgi sistemleri için güvenlik programları tasarlanmıştır. TÜBİTAK 

bünyesinde olaylara müdahale ekipleri kurulmuş ve güvenlik sağlanmaya çalışılmıştır. 

2.3. Siber Güvenliğin Kullanım Alanları ve İhtiyaç Duyulduğu Durumlar 

 Siber güvenlik dünya üzerinde herkes tarafından ihtiyaç duyulan bir duruma geldiği için 

birçok alanda bu güvenlik önlemlerinin alınmasına ihtiyaç duyulur. Bazı istatistiksel veriler 

incelendiğinde neredeyse her insanın bir şekilde bu güvenliklere gereksinim duyduğu görülür. 

Siber güvenlik çeşitli etki alanlarını bünyesinde barındırır. Bu alanları bilişim sistemleri, siber 

ortam, kamu bilişim sistemleri, gerçek ve tüzel kişilerin ortaya çıkardığı bilişim sistemleri, kritik 

altyapı sistemleri olarak nitelendirilebilir. Siber güvenliğe ihtiyaç duyulması ise bir siber tehdit ile 

mümkün olur. Siber tehditlerin ortaya çıkması bizim siber güvenliğe olan gereksinimleri artırmış 

olmaktadır.  

 Siber tehditler esas itibarıyla beş gruba ayrılabilir. Bunları; hizmetin engellenmesi (“DoS – 

Denial of Service” ya da “DDoS – Distributed Denial of Service”) saldırıları, kötücül yazılımlar, 

yemleme(“phishing”), istem dışı elektronik posta(“spam”), Şebeke trafiğinin dinlenmesi 

(“sniffing” ve “monitoring”) olarak nitelendirebiliriz [4]. Ancak bu tehditler sadece bunlarla sınırlı 

değildir. Fidye yazılımlarına maruz kalınması, zararlı web sitesi ziyaretleri, finans sektörüne 

yapılan saldırılar ve mobil saldırılar da örnek verilebilir [5].  

2.4. Siber Güvenlik Altyapısı 

 Siber güvenlik altyapısı, siber güvenliğin sağlanması açısından son derece önemli bir rol 

oynamaktadır. Eğer gerekli altyapı sağlanmış ve aktif rol oynar bir duruma getirilmiş ise siber 

güvenlik için çok büyük bir yol kat edilmiş olacaktır. Ancak kişiler ne kadar etkin 

rol oynasa da altyapı eksikliği yüzünden kritik bir şekilde olumsuz durumlarla karşılaşmaları 

kaçınılmaz olabilmektedir. Bir siber güvenlik altyapısı kurulurken birkaç önemli etken kontrol 

edilmelidir. Bu etkenler gerektiğinde güvenliğin sağlanması açısından hayati bir durum meydana 

getireceği için iyi bir analiz yapılması ve önlemler alınması gerekmektedir.  

 Güçlü bir siber güvenlik altyapısı oluşturulurken özenle üzerinde durulması gereken konular 

“Şekil 2.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.1 Etkin bir siber güvenlik altyapısı [6]. 

 Bir siber güvenlik altyapısı oluştururken, birkaç önemli faktör değerlendirilmelidir: 

 Üst Yönetim Desteği 

 İhtiyaçların Belirlenmesi3 

 Siber Güvenlik Altyapısı için Çalışacak Personel 

 Uygulanması ve Devreye Sokulması Gerekli Planlar 

 Siber Güvenlik Altyapı İhtiyaçlarının Tedariki 

 Testler 

 Cihazlar 

2.4.1. Üst Yönetim Desteği 

 Siber güvenlik altyapısının etkili şekilde ortaya çıkması ve sürdürülmesi için siber güvenlik 

merkezindeki yöneticiler altyapıda önemli bir faktör olacaktır. Siber güvenlik operasyon merkezi 

kurulumunun istenmesi; bu merkez için maddi, manevi destek verilmesi ve belirli bir bütçenin 

oluşturulması gerekir [7].  

 Yöneticilerin operasyon merkezi konusunda destek sağlaması için bu alanda çalışacak 

yöneticilere siber güvenliğin tam kapsamıyla ne olduğunu, ne denli önem arz ettiğini, kurum ve 

kuruluşun bu altyapıyı oluşturmaya neden ihtiyaç duyduğu gibi hususların doğru bir biçimde 

aktarılması gereklidir. Buna ek olarak siber güvenlik, hangi aşamadan başlayacak ve ne süreyle ne 

duruma geleceği, güçlü ve açık kalmayacak şekilde tasarlanarak yönetim birimine eksiksiz bir 

biçimde aktarılması hususu da önem arz etmektedir.  

 Siber güvenlik altyapısı için bir operasyon merkezi kurmak başta ciddi maliyetler 

gerektirebileceğinden dolayı bütçe bu alanda büyük bir problem olabilir ve büyük bir rol oynar. 

Ayrıca uygulanacak adımları hayata geçirmek için belirli bir zaman gereksinimi ortaya çıkacaktır. 

Bu nedenle üst yönetimin desteği bir siber güvenlik altyapısı için ciddi bir gereksinim olarak 

karşımıza çıkacaktır. 
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2.4.2. İhtiyaçların Belirlenmesi 

 Kurumların kendisine has iş potansiyeli ve barındırdığı bir kritik alt yapısı bulunmaktadır 

veya mevcut değilse bile tasarlanması söz konusudur [8]. Bu nedenle Siber güvenlik altyapısı 

oluştururken bir operasyon merkezi kurulumuna karar verdikten sonra kurum içinde bazı 

analizlerin gerçekleşmesi şarttır [9]. Bu analizler gerçekleştirilirken şu adımlara dikkat edilmesi 

tavsiye edilir; 

 Kurum veya kuruluşa ait bilgi ve dokümanların belirlenmesi [10]. 

 Kurum veya kuruluşa ait varlıkların belirlenmesi [10]. 

 Kurum ya da kuruluşun varlıklarına gelebilecek bilinen veya bilinmeyen olası tehditlerin 

hangilerinin önlenmeye çalışılabileceğinin önceden saptanması. 

 Muhtemel kayıpların nasıl sonuçlar doğuracağının saptanması  

 İleriye yönelik tehditleri en aza indirmek için atılması gereken adımların etkin bir şekilde 

belirlenmesidir [11]. 

 Bu adımlar sonuçlandırıldığında kurum veya kuruluşlar tarafından ihtiyaç varlıkları 

belirlenmiş, bu varlıkların sahip olduğu zayıf yönler ve varlıklara oluşabilecek tehditler saptanmış 

ve nihayetinde kurum veya kuruluşların ortaya çıkan riskleri belirlenmiş olur. Eğer bu çalışmalar 

yapıldığında bu çalışmanın bir sonucu olarak 

 Ortaya çıkan riskleri engellemek için kritik sistemleri devamlı izlemek. 

 Bu sistemlere ait zayıf noktaları tespit etmek. 

 Bu sistemlerin kayıtlarını toplamak ve bu toplanan kayıtları algılayabilmek için 

devreye sokulması gerekli planlar ve gereken cihazlar belirlenmiş olur. 

 Kurumsal bilgi güvenliği bu payede önemli bir yer tutmaktadır. Kurumsal bilgi güvenliğini 

tanımlamak için şöyle bir yaklaşımda bulunabilir. Kurumsal bilgi güvenliği, kuruluşlara ait bilgi 

birikimlerinin tespiti yapılarak açıklık ve eksikliklerinin belirlenmesi ve olası bir tehdit ve 

tehlikeden korumak amacıyla gereken güvenlik analizlerinin gerçekleştirilmesi ve önlemlerinin 

alınması gibi tarif edilebilir [12]. 

 Teknolojinin gelişimi ile doğru orantılı olarak yeni saldırı türleri ve yeni saldırı 

yöntemlerinin ortaya çıkması, bu sistemi kullanacak kuruluşların yeni varlıklara sahip olmasını 

gerektirecek ve bu adımların belirli aralıklarla tekrarlanıp yeniden güncellenmesine yol açacaktır. 

2.4.3. Siber Güvenlik Altyapısı için Çalışacak Personel 

 Siber güvelik altyapısında çalışacak olan personel, bilgi güvenliği ve siber güvenlik 

alanında tecrübe kazanmış, iki yıl ve daha fazla bilgi işleme becerisine sahip, gerekli olabilecek 

eğitimlerini tamamlamış, bu meslek pozisyonunda uzman kişilerce onaylanmış uluslararası 

geçerliliğe sahip sertifika almış olması, siber güvenlik alanında personelin daha etkili olmasını 

sağlayacaktır. Personele, kuruluş vasıtasıyla uygulamalı olarak bir takım sınav veya mülakat gibi 
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yöntemler ile sınama uygulanmalı ve personel bu aşamalardan başarıyla geçmelidir. Siber güvelik 

altyapısında çalışacak olan uzman kişiye karar kılınırken ilk önce kendi kurumunda hali hazırda 

bulunan personeller değerlendirilmeli, kurum personellerinin ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı 

tetkik edilmeli ve eğer aksi bir durum söz konusu ise bunun sonucunda destek personeli alınmalıdır. 

Bu personel, elde etmiş oldukları bilgilerin güvenlik ve mahremiyeti nedeni ile sır saklama 

yükümlülüğüne sahip olmalıdır. Bu nedenden ötürü destek personeline gizlilik sözleşmeleri 

imzalatılmalıdır.  

 Güvenlik soruşturması kuruluş tarafından bu personel için önemli bir yer tutacaktır ve bu 

soruşturmayı kuruluş yapmakla mükelleftir. Destek personeli olarak alınacak olan kişi için 

hazırlanan sözleşmede kurumun personel çalıştırmasını düzenleyen kanun maddelerinin göz önüne 

alınarak yapılmasına dikkat edilmelidir.  

 Siber güvelik altyapısının sorunsuz şekilde yürütülebilmesi açısından uygun sayıda 

uzmanlaşmış personel bulundurulmalı, önemli pozisyonlarda çalışan personelin muhakkak yeri 

doldurulacak şekilde yeteri eleman istihdam edilerek olası bir aksilik durumunda hizmetin 

aksaması bertaraf edilmelidir. Süreç odaklı çalışma yapılarak çalışan personelin pozisyon ve 

görevleri, sorumluluk kapsamları, alanla alakalı diğer personellerin görevleri ve alt süreçlerin 

hizmet adımları açıkça tanımlanmalıdır. 

  Aşağıda görev tanımları belirtilen personelin siber güvenlik altyapısında yer alması, siber 

güvenlik altyapısının daha sağlıklı ve etkili bir şekilde sürdürülmesine olanak sağlayacaktır; 

 Güvenlik koordinatörü. 

 Güvenlik mimarı. 

 Güvenlik analisti. 

 Güvenlik operasyon mühendisi. 

 Olay müdahale uzmanı. 

2.4.4. Uygulanması ve Devreye Sokulması Gerekli Planlar 

 Uzman çalışanlar aracılığıyla kayıt edilmiş saldırılara ait terminolojiler hakkında detaylı 

bilgi ve tecrübeye sahip olunması, ayrıca sürekli güncel saldırıların takibi yapılarak yeni meydana 

gelen saldırılar hakkında da bilgi toplanması ve tecrübe kazanılması gerekir. Kurum tarafından 

siber tehditlerin her birinin tespiti ve analizi yapılır. Siber saldırıların analizi aşamasında bu 

saldırıların türleri, boyutları ve zarar verdiği maddi boyut ölçülür ve kayıt altına alınır. Yapılan 

analizlerin sonucuna göre gereken önlem alınır ve alınan bu önlemler doğru şekilde uygulanarak 

yönetilir. 

  Siber uzay bünyesinde gerçekleşen saldırıları analiz etmek, takip etmek ve bu saldırılar 

karşısında alınması gereken önlemler ve reaksiyonları saptamak, istihbarat servislere danışılaraktan 

takip altında tutulabilir. Ortaya çıkan bu önlemler ve reaksiyonlar bu yolla güçlü bir şekilde 

yönetilebilir. Bu sayede hem uluslararası hem de ulusal boyutta olan siber güvenlik çalışmaları 
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(kanun, yasa, eylem planları, ulusal ve uluslararası standartlar, seminerler, strateji belgeleri ve 

ulusal ve uluslararası eğitim) kolayca takip edilebilir, elde edilen bilgilerin siber güvenlik 

altyapısına uyarlanması için çalışmalar yapılabilir. 

  Kurum içerisinde meydana gelen veri sızıntıları tespit edilir, izlenir ve önlenmesi sağlanır. 

SGOM’lar (Siber Güvenlik Operasyon Merkezi), operasyonlarını yürütürken kurumun ve 

kullananların işleyişin devamı konusunda herhangi aksaklığa sebep olmaz, işlemler işletilirken 

görünmez olurlar; ancak bir saldırı meydana geldiğinde veya gerçekleşme ihtimali olduğunda 

devreye girerler. Sistemlerin önemli olanlarını, sürekli bir şekilde gözetim altında tutarlar. 

 Siber güvenlik altyapı operasyon merkezi izleme bölümü ekranlarında aşağıdaki durumlar 

takip edilmelidir [13]; 

 Sunucuların durumları. 

 Kritik olan uygulamaların düzenli olarak çalışıp çalışmadığı ve performansları. 

 Güvenlik ihlal olay bildirimleri. 

 Güvenlik ihlal olay müdahale aşamaları. 

 Ağ trafiği. 

 Bilişim sistemlerine ait klima ve soğutma sistemleri. 

 Yıl içerisinde en az bir kere yapılması gerekli testler şu şekildedir [9]; 

 Ağ içerisinde bulunan öğelerde olabilecek zafiyetlerin belirlenmesi. 

 Dış bileşenlerde bulunan zafiyetlerin belirlenmesi. 

 Dış ağda çalışan web uygulamalarına ait sızma testleri. 

 Kuruluşa özel tasarlanmış yazılımlar. 

 DNS servisinin testleri. 

 Veri tabanlarının testleri. 

 E-posta servisine ait testler. 

 Etki alanı ve kişisel kullanım bilgisayarlarının yapılandırma testleri. 

 Kuruluş içerisinden erişilen web uygulamalarına ait sızma testleri. 

 DDOS testleri [12]. 

 Sanallaştırma sistemleri testleri. 

 Sosyal mühendislik testleri. 

 Kablosuz ağ testleri. 

 Firewall testleri. 

 URL ve içerik filtreleme testleri [6]. 

 Siber güvenlik altyapısında çalışacak personel için bilgi güvenliğinin ve siber güvenliğin 

hakkında farkındalık yaratılmalıdır. Bu durumun sağlanması için; 

 Tatbikat gerçekleştirilerek kullanıcıların güncel sosyal mühendislik saldırıları 

hakkında bilgilendirmesi sağlanmalı. 

 Siber güvenlik ile alakalı belirli aralıklarla kurum içi bültenler yayınlanmalı. 
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 Kurum personellerine bilgi güvenliği ve siber güvenlik hakkında hatırlatma 

postaları veya eğitim videoları gönderilmeli. 

 Periyodik olarak siber güvenlik seminerlerine katılımları sağlanmalı. 

 Yalnızca kurum personelinin erişim sağlayabildiği kurum sayfasında siber 

güvenlik ile alakalı bir kısım oluşturulmalı. 

 Kuvvetli bir siber güvenlik politikası sağlanır. İşletim sistemlerinin, yazılımların, servis 

paketlerinin ve cihazların güncellenmeleri yapılmalıdır. Güncelleme gerçekleştirdikten sonra yeni 

açıklıklar oluşma olasılıklarına karşın testler yapılması gerekir. 

 Gizlilik içeren bilgiler ve dosyalar şifreleme işlemleriyle koruma altına alınmalıdır. Bilgiler 

ağ üzerinde başka bir yere gönderilme ihtiyacı durumunda ise, eğer mümkünse yetkiye sahip 

olmayan kişilerce okunmasının şifreleme işlemi ile engellenmesi gerçekleştirildikten sonra 

gönderilmesi gerekir. Yüksek önem seviyesine sahip bilgiler adına şifrelemenin yetersiz kaldığı 

durumda saldırıda bulunan kişilerin bilginin önemli bir bilgi olduğunun farkına varmamaları 

açısından bilginin farklı bilgiye gömme tekniğini kullanarak iletişim kurulmalıdır.  

 Meydana gelecek ansızın saldırı veya afete karşı acil durum planları ile müdahale planları 

devreye alınır ve belirli aralıklarla güncellenmesi sağlanır. ISO 27001 standardına ait prosedürler 

ve politikalar uygulanır [13]. Bilgilerin yedeklenmesi sağlanır, yedeklerin güvenliği için gereken 

önlemler alınır. 

2.4.5. Siber Güvenlik Altyapısı İhtiyaçlarının Tedariki 

 Testler 

 Sızma testi 

 Planlama 

 Bilgi toplama 

 Zafiyet analiz 

 Zafiyet kullanım 

 Rapor aşaması 

 Sosyal mühendislik testleri 

 DDOS testi [8] 

 

 Cihazlar 

 Güvenlik duvarı. 

 Web uygulama güvenlik duvarı. 

 Veri tabanı güvenlik duvarı. 

 Zafiyet tarama sistemi. 

 Saldırı önleme sistemi  

 Saldırı tespit sistemi. 
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 Ağ izleme cihazı. 

 Anti virüs sistemi. 

 Veri kaçağı önleme sistemi. 

 İçerik filtreleme sistemi. 

 Kayıt yönetim sistemi. 

 E-Posta yönetim ve güvenlik sistemi. 

 Ağ erişim kontrol sistemi. 

 Bilgi güvenliği ve olay yönetimi. 

 Yük dengeleyici. 

 Yedekleme. 

 Bal küpü 

Genel altyapıda kullanılan sistemler ve sistemlere ait işlevler Tablo 2.1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.1 Genel altyapı değerlendirmesi 

Operasyon Merkezinde Olması  

Gerekli Sistemler 

Açıklama 

Güvenlik duvarı Temel güvenlik cihazıdır. Trafiğin kontrol edilmesi için gereklidir. 

IPS/IDS Güvenlik duvarından sonra gelen ikinci katmandır. Firewall ile tespit 

edilemeyen zararlı içeriklerin tespitinde kullanılmaktadır. 

E-posta güvenlik sistemi Dışarıdan çok sayıda spam ve zararlı posta gelmektedir. Posta yoluyla 

sosyal mühendislik saldırıları gerçekleştirilmektedir. O yüzden e- postalar 

ile gelen eklerin kontrol altına alınması önem taşır. 

Web uygulama güvenlik duvarı Uygulamaların hemen hemen hepsine yakını web tabanlı olarak 

gerçekleştirilir. Bu nedenle kuruluşlar sayısız web uygulaması kullanırlar. 

Bu uygulamaların güvenliğini sağlamak adına bu güvenlik duvarı türü 

gereklidir. 

Kayıt toplama sistemi 5651 sayılı kanuna göre kayıt tutulması ve depolanması gereklidir [14]. 

Bilgi güvenliği ve olay yönetimi Sistem kayıtları kişiler tarafından yönetimi sağlanmayacak kadar fazladır. 

Kayıtların merkezcil bir sistem vasıtasıyla analizlerinin yapılması ve saldırı 

içeren kayıtların bildiriminin yapılması gerekmektedir [15]. 

İçerik filtreleme sistemi 5651 sayılı kanuna göre içeriklerin filtreleme ve URL’leme işlemlerinin 

yapılması gerekmektedir [14]. 

Anti virüs Günlük sayısızca virüs meydana çıkmaktadır. Bir sistem tarafından bu 

virüslerin tespitlerinin yapılarak önlemlerinin alınması gerekmektedir. 

7x24 izleme sistemi Bu sistemler ile kuruluşun sahip olduğu önemli uygulamaların, önemli 

sistemlerin izlenmesi gerekmektedir. 

Sızma testleri Kuruluşlar bir web uygulama ve bir sistemden oluşan iki adet zafiyet tarama 

sistemini bünyelerinde bulundururlar. Sızma testleri ve farklı araçlar 
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kullanarak otomatik olarak veya yetkili kişilerce manuel olarak testler 

gerçekleştirerek açıklıklar tespit edilmektedir [16]. 

Giriş-çıkış uygulaması Yetkili kişiler haricinde yetkili alanlara ulaşılması mümkün kılınmamalıdır. 

Dış gözlemlemeye kapalılık Temel güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. Kuruluşa ait 

ekranlara ve bu ekrandaki bilgilere yetkisiz kişilerce ulaşım engellenmelidir 

[17]. 

Yetki tanımlamaları Yetkisi olan kullanıcıların ayrılık durumu veya değişmesi durumunda bu 

yetkilerinin verdiği ayrıcalıkları kullanarak herhangi zafiyete sebebiyet 

vermemesi için yetkilerinin sonlandırılması gerekmektedir. 

Ekran izleme sistemleri Altyapı ekipleri tarafından güvenlik kritikliği olan sistemlerin izlenmesi 

gerekmektedir. 

Yedekleme ve geri dönme Bir saldırı gerçekleşmesi durumunda sistemlere erişebilirliğinin 

kaybedilmemesi için yedeklemelerin alınması ve bu yedeklemelerin doğru 

alınıp alınmadığının kontrol edilmesi gereklidir. 

Farkındalık Kuruluştaki görevli çalışanların farkındalığı olumsuz bir olayın yaşanması 

olasılığını düşürmektedir. 
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3. SİBER SALDIRI VE ÇEŞİTLERİ 

3.1. Siber Saldırı 

İnternet günümüzde neredeyse artık her ev ve iş yeri bünyesine ulaşmış durumdadır ve 

insanların günlük bir yaşantısı halini almıştır. Çeşitli bilgisayarlar ve internet ile internet üzerindeki 

ağlar aracılığıyla kazanç sağlamak, zarar vermek, şantaj, zorbalık gibi amaçlar ile profesyonel 

hacker veya profesyonel olmayan hacker gruplarının kurumsal veya bireysel düzeydeki 

kullanıcılara yaptıkları saldırılara “Siber Saldırı” denir. ABD Ulusal Araştırma Konseyi, 2009 

yılında gerçekleştirdiği bir çalışmasında Siber Saldırıları; “Ağlar, bilgisayar sistemleri veya bilgiyi 

ve bunlarda yerleşik olan ya da bunları taşıyan programları bozmak, aldatmak, küçük düşürmek 

veya yok etmek için yapılan kasıtlı hareketler” tanımlaması ile açıklamıştır [18]. Siber suçların 

artık günümüzde oldukça gelişmiş ve karmaşık bir hal almış olması ve siber saldırıların fazla 

yaygınlaşmasından ötürü bir siber saldırının önemli boyuttaki finansal, operasyonel ve itibarsal 

zararı yönetilmesi gereken kritik bir risktir [19]. 

Siber saldırı çeşitlerinin herhangi gelecek bir tehdit ve saldırıya karşılık verebilmek açısından 

çok detaylı analizlerinin yapılarak gerekli altyapı ile güvenlik önlemlerinin alınması büyük önem 

arz etmektedir. 

3.2. Siber Saldırı Çeşitleri 

Siber saldırılar, günümüzün internet ve teknoloji geliştirmelerinin de gelişmesi ve bilinçsiz 

kullanım ile birlikte kötü niyetli saldırganlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Siber saldırıların 

ortaya çıkmasında birçok faktör etkili olmakla birlikte, esasen temelinde birkaç boyut 

barındırmaktadır. 

Örneğin, internet üzerinde bulunan zafiyetlerden; adresleme sisteminde bulunan, yönetim 

eksikliğinden ortaya çıkan, sistemlerin çoğunun açık halde olması ve şifresiz erişime açık 

olmasından kaynaklanan, zararlı yazılımları dağıtma tekniklerinin gelişimi ve internetin tek 

merkezden kontrolü sağlanamayan büyük bir ağ olması, internet üzerinde siber saldırıların ortaya 

çıkmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca donanım ile yazılımlardaki hatalar ve kritik birçok sisteme 

çevrim içi erişim imkânı olması da bu saldırılara karşı savunmasız bir yapı sağlamakta ve ortaya 

çıkmasını kolaylaştırmaktadır. 

3.2.1. Hizmet Engellenmesi 

Hizmet engelleme saldırıları genel anlamda bilgi ve iletişime yönelik gereksiz veri trafiği 

oluşturarak bu bilgiye erişimi engellemek ve iletişimi kesintiye uğratmak amacıyla bu hizmetlerin 
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kullanımını engelleyen saldırılardır. Bu veri trafiğinin büyüklüğü ve sıklığı bilgi ve iletişime olanak 

sağlayan işletim sisteminin yönetilemez hale gelmesine yol açar.  

Hizmet engellenmesi saldırılarından olan DoS-DDoS, güvenlik zafiyetlerinden fayda 

sağlayarak elde edilen ve istek dışı farklı bir kullanıcı aracılığıyla uzaktan erişimle yönetilen 

“zombi” veya “bot” olarak nitelendirilen bilgisayarları aracı olarak kullanma yöntemi ile 

gerçekleşir [4]. 

Bu saldırıları engellemek için birçok farklı yöntem ve sistem kullanılmaktadır. Microsoft’un 

geliştirmiş olduğu “Removal Tool” bu botlu bilgisayarların temizlenmesi için kullanılan bir 

program. Bu program ile temizlenmiş bot istatistikleri Şekil 3.1’de verilmiştir. 

 
 

 

Şekil 3.1 Bot istatistikleri 

3.2.2. Kötü Amaçlı Yazılımlar 

Siber saldırıların temel silahlarından biri olarak karşımıza çıkar. Genel ifade ile belirli bir 

amaca yönelik hazırlanmış kötü niyetli kod parçacıklarıdır. İşlevli bir yazılımla veya kullanıcının 

işlevi olmayan herhangi farklı bir yazılım ile yüklenebilir ve yüklendikten sonra sisteme daha rahat 

erişim sağlamak adına açık kapı bırakabilen veya kayıtlı verileri başka bir yere aktarabilen 

yazılımlardır. 

Kötücül yazılımlar; 

 Bilgisayar virüsleri 

 Kurtçuk (“worm”) 

 Truva Atı (“trojan”) 

 Klavye izleme yazılımları (“key logger”) 

 İstem dışı ticari tanıtım yazılımları (“adware”) 

 Bilgi toplayan casus yazılımlar (“spyware”) 

olarak sıralanabilir [4]. 
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Bilgisayar Virüsleri 

Virüsler; bilgisayar kullanıcılarının haberi olmadan onların bilgisayarlarına bulaşan, kendi 

kendine çoğalabilen, bulaştıkları bilgisayarlardaki kurulu programlar vasıtası ile iletişimde 

bulundukları başka bilgisayarlara da bulaşıp orada saklanabilen ve verilere ait gizlilik, bütünlük ve 

erişime hasar veren kodlardan oluşmuş yazılımlardır. Programlar dışında fiziksel bir şekilde 

iletişime geçtikleri USB fiziksel diskleri, e-postalar, mobil cihazlar vs. aracılığı ile de bilgisayarlara 

bulaşabilme yeteneğini barındırır. 

Kurtçuk (“worm”) 

Solucan yazılımlar; virüslere benzer özellikler göstermektedirler. Bu gruba giren virüsler 

kendi kendilerine çoğalabilmektedir. Solucan yazılımlar internet üzerinde dolaşırlar. Virüslerden 

ayrıldıkları nokta ise, virüsler gibi bir programa veya sisteme bulaşıp yaşama zorunlulukları 

olmadan internet üzerinde rahatlıkla hareket edebilmeleridir.  

Truva atı yazılımları; normal ve sıradan klasör veya program dosyalarına gizlenerek 

sistemlere sızar ve işlemci çalışma yoğunluğuna sebep olarak verilerin bozulmasına veya verilerin 

yok olmasına sebep olurlar.  

3.2.3. Yemleme (“Olta Atma, Phishing”) 

Olta atma tekniği; internet kullanıcılarının, kandırılma veya ikna edilme yollarıyla yasadışı 

amaçlar güdülerek kullanıcıların kişisel verileri, şifreleri gibi kritik bilgilerinin ele geçirilmesiyle 

uygulanan bir tekniktir. Yemleme olarak bilinen bu teknikte en sık kullanılan yöntem, bankacılık 

sektöründe ya da e-ticaret hizmeti sunan web sitelerinin bir benzerini oluşturmak ve kullanıcılara 

sunulan sahte sitelerin bağlantılarını içeren e-postalar göndermek yolları ile kullanıcılar bu sahte 

sitelere girmeye teşvik etmektir. Güvenli bir kaynaktan gelmiş gibi zannedip e-postaların içindeki 

bağlantılara tıklayan kullanıcılar, sahte sitelere yönlendirilmekte, bu sitelerdeki hırsız formları 

doldurmaları sağlanmakta ve verdikleri bilgiler siber saldırganlarca ele geçirilmektedir. 

3.2.4. İstemsiz Elektronik Posta (SPAM) 

İstemsiz elektronik postalar, istenilmediği halde toplu olarak internet kullanıcılarına 

gönderilen ve genellikle tanıtım veya propaganda amacı taşıyan elektronik postalardır [21]. 

İstemsiz elektronik postaların engellenmesine yönelik gerek ülkelerin kamu kurum ve kuruluşları 

gerekse de büyük bütçelere sahip internet servis sağlayıcılarının yaptığı çalışmalara rağmen bu 

posta çeşitleri hala gönderilmeye devam etmektedir.  
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İstemsiz elektronik postalar, e-posta sunucularında ve kullanıcıların posta kutularında 

gereksiz yer işgal ederek olumsuzluk yaratmakta, ayrıca kötücül yazılımların yayılmasına yardımcı 

olmaktadırlar. İstemsiz elektronik postalar, internet servis sağlayıcılarının işletmekte oldukları 

şebekeleri meşgul ederek şebeke kapasitelerini doldurmaktadır. 

Şekil 3.2’de görüldüğü üzere 2019 yılında küresel olarak spam komuta ve kontrol sunucu 

paylarına göre ilk 20 ülke görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 3.2 2019 yılı küresel boyutta spam komuta ve kontrol sunucu paylarına göre ilk 20 ülke [22]. 

3.2.5. Trafik Dinlemesi 

Trafik dinlemesi, bilgi ve iletişim şebekeleri üzerinden iletilen şifrelenmemiş veya şifreleri 

çözümlenmiş verilerin saldırganlarca dinlenerek yetkili kullanıcıların bağlantılarına ait 

parametrelerinin ele geçirilmesidir. Genel anlamda iki şekilde gerçekleştirilir. Aktif dinleme izleme 

“monitoring” ve pasif dinleme ise koklama “sniffing” olarak adlandırılır. 

3.2.6. Elektronik Ağ Üzerindeki Saldırılar 

Siber saldırılar en çok elektronik ağ üzerinden gerçekleştirilir. Bunlara birçok yöntem ve 

teknik dâhildir. Ağ üzerinde gerçekleşen belli başlı saldırılar aşağıda verilmiştir. 

 Dolandırıcılık 

 Sahtecilik 

 Siber taciz ve şantaj 

 Bilgisayar korsanlığı 

 Sosyal mühendislik saldırıları 

 Web sayfası hırsızlıkları ile yönlendirilmesi 

 Bilgi ve veri aldatmacası 
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3.2.7. Yasa Dışı İçerik 

İnternet ve ağ üzerinde birçok yasa-dışı ve müstehcen içerik yer almaktadır. Her ülke kendi 

bünyesinde birtakım önlemler almakla beraber bu içeriklere erişim ve ulaşımla ilgili birçok kıstas 

belirlemişlerdir. Ancak kötü niyetli gerçekleştirilen içerik paylaşımları gün geçtikçe artmakta ve 

önü kısmen alınabilmektedir. Bu içerikler pornografik içeriklerden yasa dışı bahislere kadar birçok 

alanda ve kıstasta paylaşılmaktadır. 

İçeriklerin engellenmesi amacıyla gerek devletlerarası stratejiler belirlenmekte gerekse de 

birçok filtre yazılımları ile destek sağlanmaktadır. Buna rağmen her geçen gün artan içerik sayıları 

ise boyutun ve öneminin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

4. SİBER SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİ 

4.1. Saldırı Tespit Sistemleri 

Bilişim teknolojilerindeki sürekli ve hızlı gelişim ile depolama ortamlarındaki kullanımda 

her geçen gün hızla artmaktadır. Bu durum her ne kadar günlük hayatımıza kolaylık sağlıyor olsa 

da bulut üzerinde depolanan bilgilerin korunması da bir o kadar büyük ve önemli bir ihtiyaç haline 

dönüşmüştür. Bilginin önem derecesine göre kullanılacak olan koruma sistemleri farklılık 

gösterebilmektedir. Bu sistemlerin temel amacı, kötü niyetli kişi ve ataklara karşı önlem düzeyini 

arttırarak bilgi güvenliğinin maksimum oranda sağlanmasıdır [23]. Bilgisayar sistemlerinin karşı 

karşıya kaldığı bu tehditler ve sistemlerde bulunan zafiyetler giderilmedikçe, bilgi güvenliği 

sistemlerindeki saldırıların tespit edilmesi çok önemli bir hal alacaktır. Bilgiyi korumak ve 

çoğaltmanın yanında, hali hazırda olan sistemlerin de sürekli bir biçimde erişilebilir kalması hayati 

derecede önem taşımaktadır. Sürekliliğin sağlanabilmesi açısından, gerçekleşen saldırılara karşı 

alınacak önlemlerin aktüalitesini koruması gerekmektedir [24]. 

Günümüzde saldırı, “bilginin mahremiyetini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini tehlikeye 

atabilecek girişimlerin kümesi” olarak tanımlanmaktadır [23]. Saldırı tespiti ise, bir bilgisayar 

sisteminde veya ağda meydana gelen olayları izleyip analiz ederek, bilginin mahremiyetini, 

bütünlüğünü ve erişilebilirliğini bozmak ya da sistemin güvenlik mekanizmalarını aşmak için 

yapılan aktiviteler olarak tanımlanan saldırı işaretlerini yorumlama sürecidir [25]. “Saldırı Tespit 

Sistemleri”, en yalın ifade ile saldırı tespitini gerçekleştirmek için geliştirilen sistemlere verilen 

isimdir. Bilgisayar sistemlerinin, bir yetkiye sahip olunmadan kötüye kullanımını veya suiistimalini 

yakalayabilmek amacıyla çoğunlukla gerçek zamanlı olarak kullanılan sistemlerdir. 

4.2. Saldırı Tespit Sistemlerinin Güvenlik Açısından Önemi ve Etkisi 

Dünya genelindeki iletişim araçlarının ve imkânların artması ile birlikte saldırıda 

bulunulabilecek çok fazla sistemin de ortaya çıkışı kaçınılmaz olmuştur. Bu sistemlere 

gerçekleştirilen saldırılar, ortaya çıkan yeni sistemlerin ve yeni teknolojilerin zafiyetlerinden 

yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Genel olarak bu saldırıları engellemede iki farklı yol 

izlenmektedir: 

 Tam güvenlikle oluşturulmuş bir sistemi hayata geçirmek. 

 Saldırıları eksiksiz tespit ederek bu saldırılara uygun önlemleri almak. 

 

 Eğer bu yollardan çıkarım yapılacak olursa, tamamen güvenlikli bir sistem oluşturmak veya 

buna uygun bir altyapıyı hayata geçirmek pratikte neredeyse imkânsız olacaktır. Çünkü bilgisayar 
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ve bilişim dünyasında sürekli yeni teknolojiler hayata geçirilmekte ve çeşitli kategoride bulunan bu 

teknolojilerin birbirleri arasında iletişimde kalmaları zorunluluğu gerekmektedir. Bu zorunluluk ise 

yeni açıklar verme sorununu meydana getirmiş olacaktır. 

 Tam güvenlik sağlanmış bir bilişim sistemi ve altyapısını oluşturmak, barındıracağı 

karmaşık yapıdaki zorluklardan dolayı yüksek tecrübe ve neredeyse hayati önem gerektiren bir 

uğraş ister. Sistemleri korumakla görevli kullanıcılar bakımından STS’ler gündelik yaşamda 

oldukça hayati araçlar olarak işlev sürdürürler. STS’ler için oluşan beklenti, normal ağ trafiği 

üzerinde bekleme modunda aktif bir şekilde kalması ve herhangi bir saldırı durumunda ise hızlıca 

bu saldırıyı tespit etmesi yönündedir. Ortaya çıkabilecek herhangi bir saldırının hangi kaynaktan 

geldiğini saptamak, bu sistemlerin önemini ortaya çıkaran en temel faktörlerdendir. Tespit 

sistemleri, detaylı bir şekilde toplayıp depoladığı bilgilerden yararlanarak, kötücül aktiviteleri 

mümkün olabilen en erken zamanda tespit etme özelliğinde olmalıdır [23].  Ancak önceki 

süreçlerde hiç karşılaşılmamış bir saldırının tespitinin yapılması da bu sistemlerin önemini 

artırmaktadır. Her ne kadar tam kapsamlı bir güvenlik sistemi oluşturmak tam sağlanmasa da çok 

yüksek derece güvenlikli sistemler oluşturulabilir ve bu sistemler aracılığı ile etkin bir tespit ve 

müdahale imkânı sağlanabilir. 

4.3. Saldırı Tespit Sistemlerinin Sınıflandırılması 

 Saldırı tespit sistemlerinin sınıflandırılmalarında birçok farklı kriterden söz etmek 

mümkündür. Bu sistemlerin stratejilerinin belirlendiği genel kriterleri şu şekilde sıralanır: 

 Saldırı tespit yöntemi, 

 Mimari yapı, 

 Korunan sistem türü, 

 Veri işleme zamanı, 

 Kullanılan bilgi kaynağı. 

 Sık kullanılan sınıflandırma yöntemi saldırı tespit yöntemidir. Bu sınıflandırma yöntemine 

göre tespit sistemleri, “Anomali Tespiti” ve “Kötüye Kullanım Tespiti” olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Saldırı tespit sistemlerinin sık kullanılma özelliklerine göre sınıflandırılması Şekil 4.1’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 4.1 Tespit sistemlerinde sınıflandırma [23]. 

4.4. Saldırı Tespit Araçları 

4.4.1. NESSUS 

 Bir tarama aracı olarak oldukça etkili, kuvvetli ve güncel tarama sağlamaktadır. Çoğu Unix 

platformu ve türevleri üzerinde, Windows’ta etkin bir biçimde çalışma yeteneğine sahiptir. Nessus, 

kendine uyumlu olarak gerçekleştirilmiş birçok uyumlu ek yazılım, ara yüz ile oldukça kullanışlı 

bir saldırı tespit aracıdır. Çok fazla sayıda güvenlik açığını yakalayabilme ve bunlar açıklar 

hakkında çeşitli biçimlerde raporlar sunabilme yeteneğine sahiptir. Nessus, kurallara bağlı olmadan 

tarama yapabilmesi yeteneği ile ön plana çıkar [26]. 
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4.4.2. NMAP 

 NMap ağ araştırması yapmak için ve bu ağlar üzerinde güvenlik denetlemeleri 

gerçekleştirmek için kullanılan açık kaynak koda sahip bir saldırı tespit programıdır. Npam ile geniş 

çaplı bir ağ üzerinde tarama ve işlem gerçekleştirileceği gibi tek bir noktaya sahip ağlar üzerinde 

de tarama ve işlem gerçekleştirmek mümkündür. İçerisinde IP bilgilerini bulunduran paketleri 

göndererek ağ üzerinde aktif çalışan bilgisayarların bilgisini verir. Aynı zamanda bu bilgisayarlar 

üzerindeki ağın kullanımına verilen uygulamaların tespitini yapabilir, kullandıkları işletim 

sistemleri ve güvenlik duvarlarına dair tespit yapabilir. Nmap, birden fazla işletim sistemi üzerinde 

ve uyumlu bir şekilde çalışabilir  [27].  

4.4.3. ETTERCAP 

 Ethernet ile bağlı ağlar üzerinde kullanılan ve temeli terminal tabanına dayanan bir 

koklama aracıdır. Pasif ve aktif olmak üzere çift modda çalışma sağlar. Şifreli protokoller de olmak 

üzere daha birçok protokolü izleyebilir. Kurulmuş bir bağlantıya veri enjeksiyonu yapmak ve hızlı 

bir şekilde süzme yapmak gibi birtakım özelliklere sahiptir [27]. Kendisi ile uyumlu çalışabilen ek 

yazılımlara sahiptir. Eğer anahtarlamalı bir ağ üzerinde çalışıyorsa bunu anlayabilir ve işletim 

sistemindeki izleri kullanarak ortaya bir ağ geometrisi çıkarabilir. 

4.4.4. NSM 

 NSM, ağ güvenliği izleme saldırı tespit sistemi olarak bilinir. NSM, çalıştığı ağ üzerinde 

dinleme yaparak bu ağa ait kullanım ile ilgili bir profil geliştirir ve hali hazırdaki kullanımı gerçek 

zamanlı olarak kendisinin geliştirdiği profille karşılaştırmasını gerçekleştirir. Elde etmiş olduğu 

verileri beklenen bağlantı verileri ile karşılaştırır ve beklenen bağlantı değerlerinden sapma 

gördüğü her veriyi anormal olarak kabul eder. NSM’ e ait çalışma mimarisi Şekil 4.2’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.2 NSM çalışma mimarisi [23]. 
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4.4.5. Hyperview 

 Bu saldırı tespit sistemi diğer sistemlerden biraz farklı olarak geliştirilmiştir. Şekil 4.3’te 

de görüleceği üzere esasen iki ayrı bölümden oluşmakta olup birinci bölümde davranış izlemesi 

gerçekleştiren ve bu izlemleri sınıflandıran bir gelişmiş sistem içermekte olup, ikinci bölümde ise 

birinci bölümdeki gelişmiş sistemden öğrendiği davranış ile eğitilen yapay sinir ağlarını içeren 

bölümden oluşmaktadır.  

 

 

Şekil 4.3 Hyperview çalışma mimarisi [23]. 

 Şekil 4.3’te Hyperview, toplam 6 ana alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar: 

 Denetim verilerindeki değişim 

 Tamamlayıcı bağlamsal bağımlı girdi hesaplaması 

 YSA’ya ait çıktı 

 Denetlenen öğrenme yorumlaması 

 Kullanıcıya ait davranış modelinden alınan girdiler 

 Nihai karar verme mekanizması ve alarm üretme 

4.4.6. SNORT 

 IP ağların kullanımında gerçek zamanlı olarak ağ trafik analizi yapabilen ve ağ paketlerinin 

kaydını tutabilen açık kaynak koda sahip saldırı tespit sistemidir. Protokol analizi, içerik 

araştırması/eşlemesi dâhil daha birçok inceleme yaparak saldırıları veya yoklamaları (tampon 

taşırma, gizli port taraması, CGI saldırıları, SMB yoklamaları, OS belirleme, vs.) tespit edebilir 
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[27]. Snort trafik tanımlanması sağlamak için bir kural yazabilme diline ve belirli bir modüle uygun 

tespit edebilme yeteneğine sahiptir.  

 Snort; paket çözümleyici, ön işlem, tespit motoru ve uyarı oluşturma gibi 4 temel modülden 

gerçekleşmektedir. Snort’a ait bu modüller ve modüllerin çalışma sistemi Şekil 4.4’te gösterilmiştir 

[23]. 

 

 

Şekil 4.4 SNORT’a ait çalışma sistem yapısı 

 Paket çözümleyici ele geçirilerek yakalanmış katmana ait paketleri ayrıştırarak hazırlık 

sürecine gönderimini sağlar. Hazırlık süreci ise paketleri tespit motorunun da anlayabileceği uygun 

formata dönüştürür. Tespit motoru ise SNORT için esas bileşen olarak varsayılır. Asıl saldırı 

tespitinin yapıldığı, saldırı olup olmadığının anlaşıldığı katman burasıdır. Uyarı oluşturma katmanı 

ise yakalanmış olan saldırı hakkında nasıl bir alarm ve uyarı oluşturması gerektiğine karar veren 

mekanizmanın çalıştığı kısımdır. 

 Snort, anormallik tespitine yönelik bulguların avantajlarına sahip bir saldırı tespit 

sistemidir. Protokollerin ve içeriğin analizlerini gerçekleştirerek çok sayıda saldırı girişimi ve 

sızma işleminin tespitini gerçekleştirerek farklı alarm mekanizmalarını devreye sokar ve 

kullanıcıya uyarı verir. Saldırı izlerinin düzenli güncellenmesi, SNORT’un oldukça çeşitli sayıda 

saldırıyı tespit edebilmesini mümkün kılar. Hem açık kaynak kod yapısına sahip olması hem de 

kesintisiz bir şekilde geliştirilmeye olanaklı olması tercih edilme popülerliğini fazlasıyla artırmıştır. 

Özellikle ticari sektörlerde açık kaynak kod yapısının herkes için erişime açık olması ve gizlilik 

içerisindeki yazılımlardan sıyrılması ile birçok kullanıcı tarafından tercih haline gelmiştir. Birden 

fazla kullanım modu seçeneği ile kullanıcıya kolaylık sağlaması ve kullanıcı taraflı yönetilebilir 

kimliğe sahip olması ise bir başka önemli özelliğidir. 
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4.4.7. Wireshark 

 Bir başka yaygın saldırı tespit sistemi olan Wireshark hem Windows hem de Unix 

tabanında hizmet verebilen ücretsiz bir ağ protokolü analizcisidir. Aktif çalışır halde olan ağdan 

veya daha evvelden depolanmış herhangi ağ verisi üzerine çalışma gerçekleştirerek ağ 

değerlendirmesi yapmaktadır. Bu tespit sistemini kullanan kullanıcılar, interaktif ve hızlı şekilde 

gözlemlenmiş veriler ile alakalı detaylı bilgi sahibi olabilir. Bu bilgi, bir tek paketten tüm ağ 

paketlerine kadar olan aralıkta olabilir. Wireshark’ı tercih sebebi yapan önemli özelliklerinden biri 

de oldukça zengin süzme diline sahip olması ve TCP oturumunu birleştirerek analiz imkânı 

sağlamasıdır. 
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5. İSTATİSTİKSEL HESAPLAMA VE MODELLEME 

5.1. İstatistiksel Hesaplama Metotları 

Mühendislik ve doğa bilimlerinde; sonucu önceden tahmin edebilmek, çıkarım 

gerçekleştirebilmek ve çözümü bulabilmek, problemlerle karşı karşıya gelebilmek gibi, sonucunu 

önceden kestirmenin mümkün olamayacağı olaylarla da karşı karşıya kalınabilmektedir. Genellikle 

doğal yollarla gelişen olaylar veya kullanılan malzeme ve envanterdeki belirsizliklerden meydana 

gelen bu problemler için istatistiksel yaklaşım kullanılmalıdır. 

Tanımlayıcı istatistik, veriler hakkında özet çıkarmak ve altında barındırdığı bilgiyi ortaya 

çıkarmak için kullanılan grafiksel ve sayısal yöntemlerin bütünüdür. “Merkezi eğilim ölçüleri” ile 

“değişkenlik (dağılım) ölçülerini” içerir. Eğilim Ölçümleri, veri setinde bulunan değerler ile alakalı 

bilgi verirken değişkenlik ölçüleri, değişkenler arasındaki dağılım veya yayılma miktarları ile 

alakalı bilgi verir [28]. 

Örneğin, siber güvenlik alanı ele alacak olursa, yapılan saldırıların bilinmesi mümkün 

olabilir. Ancak bu saldırıların sıklığının ve gerçekleştirim yöntemlerinin karmaşıklığa yol 

açabileceği gerçeği bizi çözüm aramaya itmektedir. Bunun için istatistiksel yaklaşımlarla tahmin, 

modelleme gibi faktörleri ortaya koyarak bir çıkarım yapmak, hem müdahale hem de soruna çözüm 

odaklı yaklaşım için gerekli olmaya başlamıştır. 

Merkezi eğilim ölçüleri için ortalama, mod ve medyan en yaygın ölçütlerden iken 

değişkenlik ölçüleri için aralık, varyans ve standart sapma en yaygın ölçütlerdendir. 

5.1.1. Ortalama 

Bir değişkenin değerler toplamının gözlem sayısına bölünmesi ile hesaplanan merkezi 

konum değeridir. Verilerin hesaplanma ölçeğinin aralıklı veya belirli bir oranda olması gerekir. 

İsimsel ölçeği bulunan veriler için aritmetik ortalama bir anlam ifade etmeyecektir. Çoğu istatistikçi 

sırasal ölçekli veriler için aritmetik ortalamanın anlamsız olduğunu düşünmektedir. Ancak pratikte, 

sırasal ölçekli veriler için aritmetik ortalama hesaplanıp önemli alanlarda kullanılmaktadır. Sadece 

değerleri ve hesaplama hedefini daha iyi yapabilmek açısından ölçeğin belirli bir aralıkta ve oranda 

olması önem arz etmektedir. 

5.1.2. Mod ve Medyan 

 Mod ve medyan bir istatistiksel veri seti için ortalamadan başka diğer iki merkezsel 

değerlerdir. Mod, istatistiksel bir veri takımında en fazla kez tekrarlanan yani bir başka deyişle 

frekansı en büyük olan değerdir. Medyan ise, büyüklüklerine göre sıralanmış olan bir veri 

takımında ortada bulunan değerdir. Eğer veri sayısı tek ise medyan ortada kalan değerdir. Çift ise 

ortada kalan iki değerin ortalaması alınarak elde edilen değerdir. 
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5.1.3. Aralık (Range) 

Aralık, bir istatistiksel veri takımına ait en büyük değerler ile en küçük değerler arasında 

meydana gelen fark olarak nitelendirilebilir. Eğer dağılım açısından aralık belirleyici olacaksa, bu 

fark değeri ne kadar büyük olursa, dağılım da o kadar heterojen yapıda olacaktır. Dağılım 

değerlerinin heterojen yapıda olması ise ölçülen kriterde teste dair ayırt ediciliğin iyi ve 

güvenilirliğinin yüksek olacağı anlamına gelmektedir. 

5.1.4 Varyans 

Varyans ve standart sapma örneklem uzayında yapılacak deney ya da gözlem sonuçlarının 

ortalama değere göre dağılımını belirleyen istatistiklerdir. Varyans, dağılıma ait tüm değerlerin 

ortalamaya olan farklarının karesinin dağılımdaki değer sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. 

İstatistiksel varyans iki türde tanımlanmaktadır. Bunlardan biri popülasyon varyansı diğeri 

ise örneklem varyansıdır. Normal istatistik hesaplamalarında standart varyans olarak örneklem 

varyansı kabul edilirken, popülasyona dayalı hesaplamalarda popülasyon varyansı baz 

alınmaktadır. 

5.1.5. Standart Sapma 

Standart sapma, varyans değerinin bulunup hesaplama sonucunun pozitif karekökü alınarak 

ortaya çıkan değerdir. Yani açık ifade ile örneklem uzayına ait her bir elemanın ortalama değerine 

olan uzaklığının ne olduğunu gösteren değerdir. Tıpkı varyans gibi iki türü vardır. Örneklem 

standart sapması ve popülasyon standart sapması olarak hesaplamaları yapılmaktadır. 

Standart sapma ve varyans değerlerinin düşük çıkması, grubun homojenliğini bir o kadar 

artıracaktır. 

5.2. İstatistiksel Modelleme Metotları 

5.2.1. Diyagram ve Grafikler 

İstatistiksel veri dağılımları elde edilirken dağılımın şeklini ve yapısını daha iyi tanımlamak 

ve yorumlamak amacıyla grafiklerden yardım alınır. Bir örnekleme veya bir tablo verisine ait özet 

bilgi için en iyi yolların başında grafikler gelmektedir. Grafiklere karar verirken en önemli husus 

dağılımımıza ait olan en uygun grafiğin seçilerek yorumların yapılması gerekmektedir. İstatistiksel 

grafiklerin birçok türü olmasına karşın dağılımlarımızda kullanılacak ve en sık kullanılan bazı 

grafikler ise şunlardır [29]: 

 Çubuk (bar) grafik 

 Daire dilim (pasta) grafik 

 Dağılım polinomu 
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 Histogram grafiği 

 Çizgi grafik 

 Sıklık grafiği 

 Kutu çizgi grafiği 

 Ortalama-Standart Sapma grafiği 

5.2.2. Çapraz Tablolar 

Çapraz tablolar esas olarak iki değişkene ait ilişkiyi analiz etmek için kullanılır. Birbirleri 

arasında ne tür bir ilişki olduğuna dair analiz imkânına olanak sağlamaktadır. Bizlere, değişkenler 

arasındaki ilişkiyle ilgili, her bir değişkenin kategorilerinin kesişimlerini inceleyerek keşfetme 

olanağı sağlar [29]. İkili tablolamanın en basit türü iki değişkenli analizdir.  

5.2.3. Örneklem Seçimi 

Örneklem uzayı bir istatistiksel modellemede en önemli rol oynayan faktörlerdendir. Eğer 

doğru örneklem seçimi gerçekleşmezse yapılan analiz ve modelleme istenilen sonuçların 

alınmasına karşı duracaktır. Örneğin, bir popülasyon içerisinde cinsiyeti kadın olanlarla alakalı 

yapılacak bir çalışmaya cinsiyeti erkek olanlarda dahil edilirse, alınacak sonuçlar istenilen hedeften 

uzakta olacaktır. Bu nedenle örneklemin cinsi ve büyüklüğü ne olursa olsun yapılacak analiz ve 

hedeflenen modellemeye uygun seçilmesi alınacak sonuçların doğruluğunu ve homojenliği 

artıracaktır. 

5.2.4. Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik, bir ölçme aracında tekrarlanan ölçümler için aynı sonucu verip vermeyeceği 

anlamını ifade eder. Yani ulaşılan sonuç için örneklem değişmediği takdirde tekrar tekrar aynı 

sonuç alabiliyor mu buna bakmaktadır. Eğer güvenilirlik değeri yüksek olan bir örneklemeye sahip 

ise hassasiyet derecesi bir o kadar yüksek olacaktır ve hedeflenen analiz olumlu sonuçlar 

doğuracaktır. 

5.2.5. Regresyon ve Korelasyon Analizi 

Regresyon analizi, birden fazla bulunan değişkenlerin arasındaki neden ve sonuç ilişkisinin 

bulunmasına yarayan bir analizdir. Değişken sayısı birden fazla ise “çok değişkenli regresyon”, 

eğer tek değişken ise “tek değişkenli regresyon” analizi yapılabilir. Eğer değişkenler arasında bir 

bağ veya ilişki var ise bu ilişkinin ne olduğu, kapsamı ve gücü hakkında bilgi elde edilir. 

Korelasyon analizinde ise, birden fazla bulunan değişkenlerin arasındaki ilişkinin yönü, şekli 

ve şiddeti hesaplanır. Ancak regresyon analizindeki gibi bir neden sonuç ilişkisine bağlanması 

zorunlu olmayabilir. 
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5.2.6. T-Testi ve Z-Testi 

Z-testi ile T-testi iki grup arasında olan ortalamalara ait değerlerin farklı olup olmadığını ya 

da standart bir değerle bir grup ortalamasının farklı olup olmadığını tespit etmede yaygın olarak 

kullanılan testlerdendir [28]. T-testi ve z-testi çoğu bakımdan benzer özellikler göstermesine 

rağmen varsayımları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Z-testinin belirlenebilmesi açısından ana 

kitleye ait ortalama ve standart sapmanın tam anlamıyla bilinmesi gerekir. Günlük yaşamda ana 

kitle ortalamasının bilindiği durumlarda standart sapmanın tam olarak hesaplanabilmesi mümkün 

değildir. Bu gibi durumlar meydana geldiğinde t-testinin kullanılması gerekmektedir. Buna ek 

olarak t-testi, örneklem sayısı 30’un altında olduğu durumlarda da tercih edilebilecek analiz 

metotlarındandır. Eğer örneklem boyutu 30 veya üzerinde bir değer çıkması halinde t-testi ve z-

testlerine ait sonuçlar birbirine çok yakın çıkacaklardır. 

Z-testi aracılığıyla örneklem uzayından alınan değerin gerçek değerden farklı olup 

olmadığının testi yapılır. Bu testi kullanabilmek için evren dağılımı normal dağılıma uygun 

olmalıdır. Esas olarak z’ye ait değer, örneklem uzayından alınan değerin gerçek dünya değerini ne 

düzeyde yansıttığı veya bu değerden ne denli uzaklaştığı hakkında bilgi verir.  Test değeri, normal 

dağılıma uygun olacağı için ortalama (0,1) değerleri arasında olacaktır. 

T-testi de, tıpkı z-testi gibi normal dağılımın geçerli olduğu durumda kitle varyansının 

bilinmediği ya da örnek hacminin yeterli sayıya ulaşmadığı “(n<30)” durumlarda hipotezlerin 

birbirine karşı ret ya da kabulüne dayalı test şeklidir. 

5.2.7. Varyans Analizi 

Varyans analizi, ikiden daha fazla grup karşılaştırması için kullanılan bir analiz yöntemidir. 

Diğer analizlerde ikili bir karşılaştırma söz konusu iken varyans analizi diğer bir ifade ile 

“ANOVA”(Analysis of Variance)’da birçok grup arasında ne tür bir ilişki veya farklılıklar olduğu 

tespit edilebilmektedir. Bu analiz yönteminde bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenler 

üzerindeki etkisi aranmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen varyans analizi, gruplar arasındaki 

farklılığı tespit etmesine rağmen farklılığın ne olduğunu hakkında bilgi veremeyeceğinden, tek 

yönlü kullanıma sebep olacaktır. 

Varyans analizi testinin doğru şekilde yapılabilmesi için sağlanması gereken şartlar şu 

şekilde sıralanabilir [28]: 

 Bağımlı değişkenin aralık veya oran türü rakamsal bir veri olması gerekmektedir. 

 Grupların seçildiği ana kitlelerin normal dağılıma sahip olması ve varyanslarının eşit 

olması gerekmektedir. 

 Tasarımdaki faktörlerin sayısı belirlenmelidir. 

 Her faktöre ait seviye sayıları belirlenmelidir. 

 Faktörün gruplar arasında ya da grup içi faktörü olup olmadığı belirlenmelidir. 
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5.2.8. Ki-Kare (Chi-Square) Testi 

 İki yada daha fazla grup, değişken arasında fark olup olmadığı, gruplar arası homojenlik ve 

örneklem uzayından alınan dağılımın herhangi bir dağılıma uygun olup olmadığının testlerinde 

kullanılan gözlemlenen ve beklenen frekansların arasında oluşan bir farkın anlamlı mı yoksa 

anlamlı değil mi olup olmadığının sonucuna bakan testtir. Kaliteye dayalı olarak, belirtilmiş 

verilerin analizini gerçekleştirmek için kullanılır.  

 Eğer testleri yapılacak değişkenler bağımlı değişkenler ise özellikleri belirtilen bir 

değişkenin aynı örneklem değişkenlerinden farklı zaman ya da nitelikte elde edilen iki gözleme ait 

bulguların farklı olup olmadığına bakmak için kullanılır.  

 Ki-kare dağılımları diğer Ki-kare dağılımlarından serbestlik derecelerine göre ayrılır. 

Dağılımlara ait kareler alınıp toplanırsa Ki-kare dağılımına uyan bağımsız değer sayısına serbestlik 

derecesi denir. Herhangi bir Ki-kare dağılımına ait ortalama, dağılıma ait serbestlik derecesine 

eşittir. Bu dağılıma ait varyans ise, serbestlik derecesinin iki katına eşittir. Örneğin, serbestlik 

derecesi 5’e sahip olan bir Ki-kare dağılımına ait ortalama 5 ve varyans 10’dur. Eğer Ki-kare testi 

sonucu birden fazla serbestlik derecesiyle ilişkilendiriliyorsa, istatistiksel olarak anlamlı bir 

sonucun kaynağı, belirsizdir [36]. 
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6. Siber Saldırı Analizleri ve Çıkarımları 

6.1. Siber Saldırı için Alınan Örneklerin Analiz Metotları 

6.1.1. WEKA ile Analiz 

WEKA veri madenciliği ve makine öğrenmesi alanlarında kullanılan, verilerin 

sınıflandırılmasına olanak sağlayan açık kaynak kodlu bir programdır [30]. WEKA aracılığı ile veri 

madenciliği işlemlerinde önişleme, sınıflandırma, regresyon, ilişkilendirme, kümeleme, 

görselleştirme gibi işlemleri gerçekleştirmek mümkündür. WEKA uygulaması için gerekli dosya 

uzantı formatı “ARFF” olarak kullanılır. WEKA uygulamasına uygun formatta yüklenecek olan 

veri seti üzerinde dosya açma veya import etme, yapılacak çalışmanın amacına uygun veri işleme, 

sınıflandırma, veri kümeleme, veri ilişkilendirme algoritmaları kullanılarak analizler 

yapılabilmektedir [31].  

WEKA programını çalıştırdıktan sonra Şekil 6.1’de görüldüğü üzere, uygulama menüsünde 

çalışılabilecek uygulama modları listelenmektedir. Bunlar komut modunda çalışmayı sağlayan 

“Simple CLI”, deneysel işlev gerçekleştirebilecek “Experimenter”, projeyi adım adım görsel 

ortamda gerçekleştirmeyi sağlayan “Explorer” ve projeyi sürükle bırak yöntemiyle 

gerçekleştirmeyi sağlayan “KnowledgeFlow” seçenekleridir [32].  

 

 

 

Şekil 6.1 WEKA uygulama giriş menüsü 

6.1.2. SPSS ile Analiz 

SPSS, birçok istatistiksel nicel hesaplamaların ve modellemelerin yapımına olanak sağlayan 

Java tabanlı bir programdır. SPSS ile birlikte belirli bir örnekleme ait çıkarımlar yapılarak bu 

çıkarımların yorumlanması ve okunabilirliği mümkündür. Veri analizinde hipotezlerin test edilip 

onaylanması için çeşitli istatistiksel hesaplamalara başvurmak gerekmektedir. Her istatistik 
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hesaplama, veri analizi yapmak için uygun değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği 

seçilmedikçe sonuçlar anlamlı olmaktan uzaklaşır [33]. SPSS ile birlikte kendi veri girişi yaparak 

örneklem oluşturabileceği gibi “sav” uzantılı veri dosyalarını, “spo veya spv” uzantılı analiz 

dosyalarını ekleyerek de örneklem oluşturabilmek mümkün olacaktır.  

SPSS ile bunların dışında bir söz diziminde kod yazarak da çalışma yapabilmek mümkün 

[34]. Program kodlarını uygun biçimde yazdıktan sonra SPSS’e gönderimi sağlanır ve istenilen veri 

dönüşümleri ve analizlere ulaşılmasını mümkün kılar. Ancak bu hiç de kolay bir kullanım şekli 

olmadığından, daha esnek veri giriş yöntemleri tercih edilmektedir. SPSS çok basit ve sade bir 

görünüm sunmaktadır [35]. Şekil 6.2’de görüleceği üzere “Excell”e benzer bir yapıya sahip olup 

hücre sistemine dayanmaktadır. 

 

 

 

Şekil 6.2 SPSS uygulama giriş menüsü 

  

6.2. Siber Saldırı Analiz Metotlarının Uygulanması 

6.2.1. WEKA ile Uygulama 

Web üzerindeki log dosyalarına ait madencilik amacıyla yapılan uygulamaların büyük bir 

bölümünü düzene koyma (“önişleme”) kısmı oluşturmaktadır.  

Log dosyaları çok fazla gereksiz bilgiyi de bünyesinde barındırmaktadır. Bu durum ise 

çalışılan dosya üzerinde düzene koyma işini zorunlu kılmaktadır. Düzene koyma işlemi özellikle 

site yöneticileri ile kullanıcılar açısından log verilerinin yönetimini esnekleştirmektedir. Düzene 

koyma esnasında veri filtreleme, veri birleştirme, veri temizleme gibi çeşitli işlemler 

sağlanmaktadır. Düzene koyma aşaması sonraki aşamalar olan “örüntü keşfi” ve “örüntü 

analizinin” efektif ve kolay gerçekleştirilmesini sağlamaktadır [37]. 
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Analiz işlemlerinin rahatlıkla gerçekleşmesi için verinin kesinliğini artırmak için verilere 

düzene konma işlemi gerekmektedir. Veriyi düzene koymada yapılması gereken esas işlem 

gürültülü ve alakasız verilerin temizlenmesi ve verinin sadeleştirilmesidir [38]. 

Bir diğer yöntem olan veri temizlemede de analizi yapılan log dosyasına has bir analiz 

gerçekleştirmek için fazla önemi olmayan nesneler (grafik dosyaları, ses dosyaları, stil dosyaları 

vb.) arındırılmaktadır. 

WEKA ile gerçekleştirilecek uygulamalı analize ait olan web log dosyasına ait özellikler 

Tablo 6.1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 6.1 Analiz Dosyası Özellikleri 

Bilgiler İçerik 

Dosya Adı PhishingData.arff 

Dosya Boyutu 32.8 KB 

Tarih Aralığı 11.06.2016 – 12.06.2016 

Erişim Sayısı 1353 

 

Uygulama için seçilen veri setimize ilk olarak önişleme uyguluyoruz. Burada verileri düzene 

koyarak daha doğru ve anlaşılır sonuçlar elde etme hedeflenmiştir. WEKA’da bir veri setine 

önişleme gerçekleştirme ekranı Şekil 6.3’te gösterildiği gibi olacaktır. 

 

 

 

Şekil 6.3 WEKA ile veri düzene koyma penceresi 

Bir diğer düzenleme aşaması olan kümeleme ise, veriye ait benzerlik gösteren kayıtların 

gruplanmasına olanak veren veri madenciliği yöntemidir. Bu yöntemde her veriye ait kayıt, hali 

hazırda olan kümelerle kıyaslanarak kendisine en yakın olan kümeye yerleştirilmektedir. Yeni 
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gelen bu kayıtla kümeyi tanımlayan mizan da değişmektedir. Optimal çözüm elde edilene kadar 

veri kayıtları tekrar atanmakta ve kümeye ait merkezler ayarlanmaktadır.  

WEKA ile kümeleme yapılacak yöntem seçilir ve daha sonra mevcut verinin türüne göre (IP, 

web trafiği, erişim, login vs.) değişken ataması yaparak verileri gruplandırması için programı 

çalıştırılır. Program çıktısı, verilerin kümelenmiş halini çıktı olarak vermektedir ve bu sonuca göre 

işlem gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Şekil 6.4’te WEKA programının kümeleme 

gerçekleştirilebildiği ekran verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 6.4 WEKA’da kümeleme penceresi 

Bir diğer yöntem ise birliktelik analizi yöntemidir. WEKA ile apriori algoritması kullanarak 

birliktelik analizi yapabilmek mümkündür. Belli veri setine ait verilerin, beraber bulunma veya 

bulunmama ihtimallerinin, birtakım algoritmalar ve hesaplamalar kullanılarak belirlenmesine 

birliktelik analizi denir. Birliktelik kuralı, çoğu alan için geniş bir kullanıma sahiptir ve nesnelerin 

veya niteliklerin birlikte bulunma olasılıklarını tespit etmekte kullanılmaktadır [39]. Apriori 

algoritması, esas olarak ilişkilendirme kuralı çıkarmak için kullanılabilen bir algoritmadır. 

Algoritma ile istenilen, veriler arasında bulunan herhangi bir bağlantının var olup olmadığını eğer 

varsa bu bağlantının ne olduğunun ortaya çıkarılmasıdır.  

Şekil 6.5’te WEKA ile apriori algoritması kullanılarak bir birliktelik analizinin belirlendiği 

ekran görülmektedir. Bu analize göre L (1), L (2), L (3) ve L (4) ifadelerinde dört adet kural 

meydana geldiği görülmektedir. L (1) için 19 adet tekli kural, L (2) için 23 adet ikili kural, L (3) 

için 8 adet üçlü kural ve L (4) için 1 adet dörtlü kural meydana geldiği gözlemlenmektedir. Kural 

bulgularında ise örneğin ilk kural için web_traffic niteliğinin -1 değeri alması durumunda 

age_of_domain değerinin 1 değerini almasının güveni %100 olarak görülmektedir. 
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Şekil 6.5 WEKA’da birliktelik analizi ekranı 

WEKA ile uygulamaya son olarak “Visualize” sekmesinde elde edilebilecek ilişkilere ait 

grafiklerin ve dağılımların tablolarına ulaşılır. Burada verilere ait ilişkiler analiz edebileceği gibi 

bu ilişkileri belirlenen değişkenlere göre anlamlandırılması da mümkündür. Sırasıyla Şekil 6.6’da 

WEKA’da “Visualise” sekmesindeki değişken ilişki tablolarını ve Şekil 6.7’de ise bu tablolara ait 

dağılımlar görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 6.6 WEKA’da ilişki tabloları analizi ekranı 
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Şekil 6.7 WEKA’da ilişki tabloları 

6.2.2. SPSS ile Uygulama 

SPSS ile uygulamayı bölümler halinde ele alınmıştır. Veri setlerinden elde edilen verilerin 

WEKA ile analizleri ve gruplaması sonucu SPSS’te işlenebilir hale geldikten sonra yapılacak analiz 

ve modelleme bu kısımda anlatılacak sıra ve tekniklerle gerçekleştirilecektir.  

1-Tanımlayıcı (Betimsel) İstatistik 

Verilere merkezi eğilim ve dağılım kıstasları uygulanarak bu verilerin özetlenmesi ve 

çizelge, grafik ve tablolar vasıtasıyla sunumunun yapıldığı kısımdır . Bir değişken veya bu 

değişkene ait veri seti için temel istatistik kullanarak bir tablo oluşturup sonuçları görmek için SPSS 

üzerinde Analyze>Descritives>Explore adımları izlenir. Şekil 6.8’de görüldüğü üzere açılan 

pencerede bağımlı liste için değerler ve faktör liste için ise sınıflar belirterek seçenekler kısmından 

tanımlayıcı istatistik hesaplamalarını seçip işlem gerçekleştirilir. 

 

 

 

Şekil 6.8 SPSS’te tanımlayıcı istatistik ayar menüsü 
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Daha sonra elde edilen çıktılar tablolar şeklinde yansıtılır. Bu tablolar ile istenilen 

hesaplamaya ait farklı işlemler gerçekleştirmek mümkündür. Gerçekleştirilen işlemlere ait çıktı 

tabloları sırasıyla Tablo 6.2 ve Tablo 6.3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 6.2 İşlenen verinin özeti 

 

Sinif 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Degerler İllegal 4 100,0% 0 0,0% 4 100,0% 

Bilinmeyen 4 100,0% 0 0,0% 4 100,0% 

Legal 4 100,0% 0 0,0% 4 100,0% 

 

 

Tablo 6.3 İşlenen verinin özeti 

 Sinif Statistic Std. Error 

Degerler İllegal Mean 217,2500 23,22131 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
143,3494  

Upper 

Bound 
291,1506  

5% Trimmed Mean 218,3333  

Median 227,0000  

Variance 2156,917  

Std. Deviation 46,44262  

Minimum 155,00  

Maximum 260,00  

Range 105,00  

Interquartile Range 87,25  

Skewness -,961 1,014 

Kurtosis ,021 2,619 

Bilinmeyen Mean 29,2500 11,92599 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
-8,7038  

Upper 

Bound 
67,2038  

5% Trimmed Mean 29,6111  

Median 32,5000  

Variance 568,917  
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Std. Deviation 23,85197  

Minimum ,00  

Maximum 52,00  

Range 52,00  

Interquartile Range 45,25  

Skewness -,498 1,014 

Kurtosis -2,494 2,619 

Legal Mean 163,5000 24,26761 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 
86,2696  

Upper 

Bound 
240,7304  

5% Trimmed Mean 163,6667  

Median 165,0000  

Variance 2355,667  

Std. Deviation 48,53521  

Minimum 114,00  

Maximum 210,00  

Range 96,00  

Interquartile Range 89,50  

Skewness -,057 1,014 

Kurtosis -5,262 2,619 

 

2-Karşılaştırmalı Ortalama  

Eğer iki veya daha fazla grup içeren veri kümesi varsa ve birden fazla grup verisinin 

karşılaştırılması sonucu bir veri elde etme ihtiyacı bulunuyorsa, karşılaştırmalı ortalama ile bu 

sonuçlara ulaşılması gerekmektedir. Bu grupların bağımlılık ve bağımsızlık durumları önem arz 

etmektedir. Eğer gruplar bağımsız ise bağımsız örneklem t testi gerçekleştirmeli veya tek 

örnekleme sahip ise tek örneklem t testi seçilmelidir. T testi dışında sadece ortalama karşılaştırması 

gerçekleştirmek de mümkündür.  

Şekil 6.9’de karşılaştırmalı ortalama analizine yönelik seçenekleri görülmektedir. Burada 

ihtiyaca yönelik hesaplamayı seçerek işlem gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil 6.9 SPSS’te karşılaştırmalı ortalama menüsü 

 

İşlemlere bağımsız örneklem t testi ile devam ederek sınıflara ait ortalamalar karşılaştırılır 

ve bunun sonucunda elde edilen değerlere bakılır. Şekil 6.10’da bu işlemin gerçekleştirileceği ve 

seçeneklerini ayarlayanacağı menü görülmektedir. Bu işlemi devam ettirip alınan değerler Şekil 

6.11’da gösterildiği gibi sonlanmış olacaktır. 

 

 

Şekil 6.10 SPSS’te bağımsız örneklem t testi konfigürasyonu 

 

 

Şekil 6.11 SPSS’te bağımsız örneklem t testi çıktısı 
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3-Parametrik Olmayan Testler 

Parametrik olmayan testlerde verilerin normal dağılıma sahip olması gerekmeden ve 

herhangi bir ölçeklendirme, sınıflamaya uygun olan veriler için normal dağılıma uygun 

örneklemlerden sonra gerçekleştirilebilecek istatistiksel testleri barındırır. Burada genellikle “Ki-

Kare” ve “Binom” testi ölçümü gerçekleştirilir.  

Şekil 6.12’de parametrik olmayan testler menüsünde kullanılabilecek test türleri 

görülmektedir. Elimizdeki veri setlerinin çıktıları olarak bağımlı testler gerçekleştirilebileceği gibi 

bağımsız testler de yapılabilmektedir. 

 

 

Şekil 6.12 SPSS’te parametrik olmayan testler menüsü 

 

4-Grafikler:   

 SPSS’in kullanıcılara sunduğu belki de en büyük imkânlardan bir tanesi de yapılan 

hesaplamalara ait birçok türde ve nitelikte grafikler çizmeye olanak sağlamasıdır. Sadece çıktılar 

için çizmekle kalmayıp direk veriler üzerinde de çizim ve dağılım grafikleri elde etmeye yarayan 

SPSS, çıktıları yorumlama da en iyi yol olarak grafikleri sunmaktadır. Grafik işlemleri için genel 

anlamda SPSS’in grafik sekmesi kullanılır. Ancak direk çıktı tablolarında seçim yaparak grafiğe 

dökme imkânı da sağlamaktadır.  

SPSS; çubuk, pasta, çizgi, 3D, histogram vb. birçok popüler grafiği elde etmeye imkân 

tanımaktadır. Grafik oluşturucu aracını kullanarak grafiğin tarzı ve özelliklerini optimize edebilir, 

istenilen değişken ve değişken türlerine göre grafik oluşturulabilir. Tüm bunların ışığında grafiği 

şekillendirebilir ve daha anlamlı ifadeler kurmaya olanak sağlanabilir.  

Şekil 6.13’de SPSS grafik oluşturucu menüsü görülmektedir. Bu menüde grafiğin cinsini 

seçebilir, bu grafik türüne ait özelleştirmeler gerçekleştirilebilir ve ataması gerçekleştirilecek 

değişkenlerin ataması yapılabilir. Uygulama, çıktı olarak seçilen türde bir grafik çizecektir ve bu 
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grafiği de herhangi desteklenen bir ortama çıkarma, sevk etmeye olanak sağlayacaktır. Çizilen 

grafik ise Şekil 6.14’te görüldüğü gibidir. 

 

Şekil 6.13 SPSS’te grafik oluşturma aracı menüsü 

 

Şekil 6.14 SPSS’te grafik çıktısı 
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7. BULGULAR VE ÇIKARIM 

7.1. Yapılan Uygulama Çıktıları ve Çıkarımları 

7.1.1. WEKA Çıkarımları 

 1-Çoklu Saldırı Analizi 

 Kanada Siber Güvenlik Enstitüsü’nün “CCCS-CIC-AndMal-2020” isimli veri setinden 

alınan çoklu siber saldırılara ait veri setini kullanılmıştır [40]. Bu veri setinde gerçekleşen saldırı 

analizinin WEKA ile şekillenmesi ve istatistiksel hesaplamalara tabii tutulması ile birden fazla 

saldırı miktarı hakkında analiz yapılmıştır. Bu verilerden WEKA üzerinden alınan veri sonuçlarına 

göre miktar tablosu Şekil 7.1’de verilmiştir. Buradaki sayısal verilerden yola çıkarak 

gerçekleştirilen madencilik ile SPSS üzerinde analiz ve modelleme gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 7.1 Saldırı çeşitlerine ait sayısal veriler 

 

 Bu veri setine ait genel farklı saldırıların analizinin WEKA ile çözümlenmesinde ise 

verilerin sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. Saldırı türleri reklam yazılımı, arka kapı, dosya 

bulaşıcısı, kategori yok, PUA, fidye yazılımı, riskli yazılım, korkutma yazılımları, Truva atı, 

Trojan-banker, Trojan-dropper, Trojan-SMS, Truva atı casusu ve sıfır gün olan saldırılara ait 
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hesaplama ve istatistiki modelleme ile bu saldırılara ait ortalama değerler ile farklı birçok değer 

gözlemlenmiştir. 

 2-Phishing Analizi 

 Auckland Institute of Studies’ne ait web site oltalama verilerine dair gerçekleştirilen WEKA 

analizi ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait verilerin sonuç değerleri ele alınmıştır [41]. WEKA ile 

alınan veriler 3 gruba ayrılmış olarak karşımıza çıkmaktadır. -1, 0 ve 1 gruplarına ayrılan veriler 

sırasıyla “illegal”, “bilinmiyor” ve “legal” olarak biçime koyulmuştur. Burada genel olarak 

değerlendirilen sonuçların detaylı incelemesi ise SPSS kısmında gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Web sitelerindeki legal bilgi istenmesi, illegal bilgi istemi ve istenen bilginin legal ya da illegal 

olduğu hakkında belirli bir ibare bulunmayan değerlerin sonuç değerlerine dair sonuç çıktısı, 

kümeleme ve dağılım grafikleri elde edilmiştir.  

 Veri seti 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait verilerin homojen toplamlarından oluşmaktadır. 

Her yıla ait aynı dönemlerden aynı işlemler uygulanarak veri miktarları alınmıştır. Bu nedenle artış 

veya azalış miktarları, örnekleme dair homojen bir çıkarım yapma imkânı sunmaktadır. 

 2018 yılına ait sonuç çıktısı, kümelemesi ve dağılım grafiği sırasıyla Şekil 7.2, Şekil 7.3 ve 

Şekil 7.4’te gösterildiği gibidir. Bu şekillerde görülmektedir ki 1353 adet web sitesine ait verilerden 

702 tanesi illegal yollarla bilgi istemi gerçekleştiren sitelere ait, 548 tanesi legal imkânlar 

kullanarak bu bilgileri istemekte ve 103 tanesi ise illegal mi yoksa legal mi olduğu hakkında kesin 

ibareler bulundurmayan web siteleridir.  

 

Şekil 7.2 2018 yılı sonuç çıktı sayıları 
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Şekil 7.3 2018 sonuç kümeleme verileri 

 

 

Şekil 7.4 2018 yılı sonuç dağılım grafiği 

 

2019 yılına ait sonuç çıktısı, kümelemesi ve dağılım grafiği sırasıyla Şekil 7.5, Şekil 7.6 ve 

Şekil 7.7’de gösterildiği gibidir. Bu şekillerde görülmektedir ki 2456 adet web sitesine ait 

verilerden 1362 tanesi illegal yollarla bilgi istemi gerçekleştiren sitelere ait, 1094 tanesi legal 

imkânlar kullanarak bu bilgileri istemekte ve illegal mi yoksa legal mi olduğu hakkında kesin 

ibareler bulundurmayan web siteleri ise hiç bulunmamaktadır. Kümeleme algoritmasında 

kullanılan k-ortalama algoritmasına göre veriler iki kümeye ayrılmıştır. Küme 0 için 1541 veri ve 

küme 1 için ise, 915 verinin oluştuğu gözlemlenmiştir. Küme sayısı kullanıcı tarafından 

belirlenmektedir. Fazla küme istenildiği durumda algoritma verileri bu isteğe göre sıralayacak ve 

buna uygun yüzdeler verecektir. Dağılım grafiğinde ise en fazla sonuç veren kümeye ait verilerin 

dağılımı seçilmiş ve verilerin niteliklere göre dağılım şekli tespit edilmiştir. 
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Şekil 7.5 2019 yılı sonuç çıktı sayıları 

 

 
Şekil 7.6 2019 yılı sonuç kümeleme verileri 
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Şekil 7.7 2019 yılı sonuç dağılım grafiği 

3-Network Analizi 

Kanada Siber Güvenlik Enstitüsü’nün ağ sızma testlerine ait veri seti, ağ üzerinde işlem 

gören parçacıklar ve protokoller gibi durumların ne tür bir sızma faaliyeti ile karşı karşıya kaldığını 

anlamak üzere hazırlanmıştır [42]. Bu veri seti içerisinde üç ana başlık altında testler toplanmıştır. 

Bu ana başlıklar “iyi huylu sızma”, “art niyetli sızma” ve “aykırı sızma” olarak toparlanan veriler 

ise alındıkları birim cinsine göre listelenmiştir. Bu birimler ise tezde 5 ana birim esas alınarak 

değerlendirilmiştir. Bu birimler sırasıyla; 

 Paket_in: Kaynaktan hedefe paket sayısı 

 Paket_out: Hedeften kaynağa paket sayısı 

 Byte_in: Kaynaktan hedefe aktarılan byte sayısı 

 Byte_out: Hedeften kaynağa aktarılan byte sayısı 

 Entropi: Akış içindeki veri alanlarının byte başına bit cinsinden enerji değişimi 

olarak belirlenmiştir.  

 Veri setinde bu değerlere ait günlük, aylık ve bu iki hesaplamadan yola çıkarak yıllık 

çıkarımlar gerçekleştirilmiştir. Bu gerçekleştirim hem WEKA hem de SPSS ile farklı kümeler ve 

farklı metotlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu analiz için WEKA programı daha çok sayısal 

ifadelere ulaşmak ve bu verileri SPSS’e sağlıklı bir şekilde aktarabilmek üzere amaçlanmıştır.  

 İlk etapta her güne ait veri seti teker teker WEKA üzerinden gözlemleyerek buradaki 

değerlerin SPSS’e aktarılması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu değerlere ait tespit sayıları 

belirlenerek ayrı bir veri kümesi oluşturularak onların da SPSS’e aktarılması yapılmıştır. İçlerinden 

seçilen bazı günlere ait birimlerimize ait değerler Şekil 7.8’de görüldüğü gibidir. Burada görülen 

değerler, sayı cinsinden birim miktarlarını vermekte ve bu miktarları yorumlanmasına olanak 

tanımaktadır. 
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Şekil 7.8 Bir güne ve bir birime ait günlük sayısal veri miktarı 

 

7.1.2. SPSS Çıkarımları 

 1-Çoklu Saldırı Analizi 

 Aynı veri setlerine ait SPSS çıktılarını sırası ile Şekil 7.9 ve Şekil 7.10’da verilmiştir. 

 

Şekil 7.9 Saldırı türlerine göre ortalamalara ait tablo 
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Şekil 7.10 SPSS ile saldırı türleri analizi üzerindeki dağılım grafiği 

 

 Burada görüldüğü üzere en büyük ortalamaya sahip olan ve en çok maruz kalınan saldırı 

riskli yazılım olarak yorumlanmaktadır. Riskli yazılımı reklam ve Trojan ile sıfır gün izlemektedir. 

Her bir saldırı kendi içerisinde birimlerini barındırmaktadır. Bu birimlerden alınan verilerin analizi 

sonucu, saldırıya uğrayan tespit sayılarının oluşturduğu sayısal verilerden oluşan tablo 

oluşturulmuştur. 

2-Phishing Analizi 

WEKA ile alınan verilere ait istatistiksel bulgular genel anlamda dört adımda ele alınacaktır. 

2018, 2019 ve 2020 yılına ait tanımlayıcı istatistik sonuçları, bağımsızlık testleri ve ortalamalara 

göre grafik çıktılarına göre kimlik avı sitelerinin durumları tespit edilmiş ve son olarak da bu üç 

yıla ait değerlerin kıyaslaması gerçekleştirilmiştir. 

SPSS çıkarımları bölümünde verilerin detaylarına ve her veriye ait ortalama miktarlarına da 

erişmiş bulunulmaktadır. Veri seti IP, DNS kaydı, SFH, popup pencere, URL linki ve URL 

uzunluklarına göre kimlik avı tespiti ile gerçekleştirildiğinden, veri setini analiz ederken bu 

değerlerin oluşturduğu ortalama miktarlarına göre legal, illegal veya bilinmezlik durumu ele 

alınmıştır.  

Örneklem sınıfları test sonuçlarına göre normal dağılıma uymadığından ötürü hipotez 

testlerine tabi tutulmamıştır. Bu nedenle bağımsız örneklem testlerine tabi tutulmuştur. Veri 

setimize ait WEKA’dan alınan verilerin SPSS’e aktarılmasına ait bir kesit Şekil 7.11’de 

gösterilmiştir. Buradaki veriler tanımlayıcı istatistik hesaplamalarında sınıflama gruplarına göre 

dağılım ortalamasına tabii tutulmuştur. Her yıla ait tanımlayıcı istatistik hesaplamaları ise sırasıyla 

Tablo 7.1, Tablo 7.2 ve Tablo 7.3’te verildiği gibi sonuçlandırılmıştır. Yani legal olan IP, DNS 
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kaydı, SFH, popup pencere, URL linki ve URL uzunluğu ve legal olmayan değerlerin ortalamaları 

esasına dayanmaktadır.  

 

Şekil 7.11 Kimlik avı tespitine ait veri seti analizlerinin SPSS’e aktarılmış kesiti 

 

Tablo 7.1 2018 yılı web sitelerine ait kimlik avı belirteçlerine ait tanımlayıcı istatistik tablosu 

 
Siniflama Statistic 

Veriler İllegal Mean 777,1429 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 256,8128 

Upper Bound 1297,4729 

Median 890,0000 

Variance 316533,143 

Std. Deviation 562,61278 

Minimum ,00 

Maximum 1404,00 

Range 1404,00 

Bilinmiyor Mean 954,0000 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 235,6486 

Upper Bound 1672,3514 

Median 1056,0000 

Variance 603302,667 

Std. Deviation 776,72561 

Minimum 206,00 

Maximum 2396,00 

Range 2190,00 
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Legal Mean 974,8571 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 483,1976 

Upper Bound 1466,5167 

Median 1096,0000 

Variance 282611,810 

Std. Deviation 531,61246 

Minimum 310,00 

Maximum 1650,00 

Range 1340,00 

 

 

Tablo 7.2 2019 yılı web sitelerine ait kimlik avı belirteçlerine ait tanımlayıcı istatistik tablosu 

 
Siniflama Statistic 

Veriler İllegal Mean 840,5714 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 8,5912 

Upper Bound 1689,7341 

Median 718,0000 

Variance 843030,286 

Std. Deviation 918,16681 

Minimum ,00 

Maximum 2060,00 

Range 2060,00 

Bilinmiyor Mean 931,4286 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 61,5426 

Upper Bound 1801,3145 

Median 1138,0000 

Variance 884679,619 

Std. Deviation 940,57409 

Minimum ,00 

Maximum 2178,00 

Range 2178,00 

Legal Mean 645,7143 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 279,2397 

Upper Bound 1012,1889 
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Median 482,0000 

Variance 157017,905 

Std. Deviation 396,25485 

Minimum 278,00 

Maximum 1318,00 

Range 1040,00 

 

Tablo 7.3 2020 yılı web sitelerine ait kimlik avı belirteçlerine ait tanımlayıcı istatistik tablosu 

 
Siniflama Statistic 

Veriler İllegal Mean 998,8571 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 506,3129 

Upper Bound 1491,4014 

Median 759,0000 

Variance 283629,810 

Std. Deviation 532,56907 

Minimum 427,00 

Maximum 1792,00 

Range 1365,00 

Bilinmiyor Mean 178,1429 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 188,0156 

Upper Bound 544,3014 

Median ,0000 

Variance 156747,143 

Std. Deviation 395,91305 

Minimum ,00 

Maximum 1067,00 

Range 1067,00 

Legal Mean 1034,0000 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 478,2652 

Upper Bound 1589,7348 

Median 1231,0000 

Variance 361074,333 

Std. Deviation 600,89461 

Minimum 370,00 

Maximum 1784,00 

Range 1414,00 
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Bağımsızlık testleri için -1 olarak sınıflandırılan illegal ve 1 olarak sınıflandırılan legal 

kimlik avı sitelerine ait örneklemler esas alınmıştır. 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait legal ve illegal 

sitelerin bağımsızlık örneklem testleri sonuçlarında görülmektedir ki örneklem ortalamaları belirli 

bir standart dağılıma uygun seyretmemektedir. Bu sonuçtan yola çıkarak belirli bir artış ya da 

azalıştan bahsetmek yerine, belirsiz seyreden bir artış veya bir azalış gözlemlenmesi kuvvetle 

muhtemel olmaktadır. Sırasıyla Tablo 7.4, Tablo 7.5 ve Tablo 7.6’da 2018, 2019 ve 2020 yıllarına 

ait legal ve illegal sitelere ait bağımsız örneklem test tabloları verilmiştir. 

 

 

Tablo 7.4 2018 yılı web sitelerine ait kimlik avı belirteçlerine ait bağımsız örneklem t testi 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

Veriler Equal variances assumed ,512 -197,71429 292,56134 439,72211 

Equal variances not 

assumed 
,512 -197,71429 292,56134 439,94880 

 

 

Tablo 7.5 2019 yılı web sitelerine ait kimlik avı belirteçlerine ait bağımsız örneklem t testi 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

Veriler Equal variances assumed ,616 194,85714 377,97358 1018,39083 

Equal variances not 

assumed 
,620 194,85714 377,97358 1063,49784 
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Tablo 7.6 2020 yılı web sitelerine ait kimlik avı belirteçlerine ait bağımsız örneklem t testi 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

Veriler Equal variances assumed ,910 -35,14286 303,48079 626,08499 

Equal variances not 

assumed 
,910 -35,14286 303,48079 627,14477 

 

Genel hesaplama ve çıkarım tabloları sırasıyla Tablo 7.7, Tablo 7.8’de sırasıyla verilmiştir. 

Örneklem sayısı 21 adet toparlanmış değeri içerdiği için bağımsız örneklem t testi için “Shapiro-

Wilk” dikkate alınmıştır. Bu sonuçlara göre en yakın anlamlı örneklem 2020 yılında sağlanmıştır, 

ancak yine de varyansların eşit kabul edildiği ve farklılık gösterdiği t testi sonucu birbirine çok 

yakın çıkmıştır. Bu çıktılar sonucunda 3 yılın ortalamasında ve artış ya da azalış miktarının 

belirlenmesinde 2020 yılının etkili olduğu sonucuna varılmaktadır.  

En az 2018, daha sonra 2019 ve en çok 2020 yılındaki veriler belirleyici olmaktadır. Eğer 

gelecek için sadece bu sonuçlar ışığında varsayımda bulunacak olursak 2020 yılına kadar olan 

artışın 2021 yılında da artışını sürdüreceği varsayımını çıkarılabilir. Ancak örneklem testi 

varyansları eşit kabul ettiğinden bu varsayımın gerçekleşmesini kesinleştirmek veya miktar 

belirteci kullanmak bizi doğrulamış olmayacaktır. Bu nedenle yukarıda belirtilen bir belirli 

düzenden söz edilememektedir. 

 

Tablo 7.7 Yıllara göre web sitelerine ait kimlik avı belirteçlerine ait genel tanımlayıcı istatistik değerleri 

 
Sınıflama Statistic 

Veriler İllegal Mean 872,1905 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 569,5339 

Upper Bound 1174,8471 

Median 862,0000 

Variance 442085,362 

Std. Deviation 664,89500 

Minimum ,00 

Maximum 2060,00 

Range 2060,00 

Bilinmiyor Mean 687,8571 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 326,5842 

Upper Bound 1049,1301 
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Median 282,0000 

Variance 629907,529 

Std. Deviation 793,66714 

Minimum ,00 

Maximum 2396,00 

Range 2396,00 

Legal Mean 884,8571 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 647,9601 

Upper Bound 1121,7542 

Median 718,0000 

Variance 270847,729 

Std. Deviation 520,43033 

Minimum 278,00 

Maximum 1784,00 

Range 1506,00 

 

Tablo 7.8 Yıllara göre web sitelerine ait kimlik avı belirteçlerine ait genel bağımsız örneklem t testi 

 

Sınıflama 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Veriler İllegal ,143 21 ,200* ,928 21 ,124 

Legal ,225 21 ,007 ,871 21 ,010 

 

 Grafikler 

 SPSS çıktılarımız ve yapılan yorumlamalar için oluşturulan grafikler, daha anlamlı 

yorumlama fırsatı yapma imkânı vermekte ve tablodaki sıkışmış değerlere nitelik katmaya yardımcı 

olmaktadır. Sırasıyla Şekil 7.12, Şekil 7.13, Şekil 7.14 ve Şekil 7.15’te kimlik avı için 

gerçekleştirmiş olduğumuz analizlere ait grafikler verilmektedir. Bu grafiklere bakıldığında her yıla 

ait legal, illegal ve bilinmeyen kimlik avına sahip web sitelerinin dağılımları belirlenmiş ve 

yorumlamaya açık bir hale gelmiştir.  
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Şekil 7.12 2018 Yılı Verilerin ortalama analiz grafiği 

 

 

Şekil 7.13 2019 Yılı Verilerin ortalama analiz grafiği 
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Şekil 7.14 2020 Yılı Verilerin ortalama analiz grafiği 

 

Şekil 7.15 2020 Yılı Verilerin ortalama analiz grafiği 

 

3-Network Analizi 

Veri setinde 2020 yılının ikinci yarısına ait olan günlük ağ saldırılarına ait veriler içerisinden 

Temmuz 2020 ve Aralık 2020 ayları seçilmiştir. Bu aralıkta olan saldırıların değişimlerini anlamak 

ve örneklem çıkarımı yapabilmek açısından bu veriler uygun görülmüştür. Setlerimizde kullanılan 

paket_in, paket_out, byte_in, byte_out ve entropi değişkenlerine ait günlük veriler bir araya 

getirilerek bu verilerin bir aylık ortalaması esas alınmıştır. Ay içerisinde görünen değişimler kayıt 

altına alınmış ve tüm günler bir bütün oluşturarak aylık ortalama cinsinden değerlendirilmiştir. Bu 

sonuçların ardından ise her iki aya ait değerler kıyaslanarak olası çıkarımlar ve varsayımlar 

değerlendirilmiştir.  
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Temmuz 2020 ve Aralık 2020 aylarına ait değerlendirmede, her gün için birer veri alınarak 

5 ana değişken esas alınarak toplamda 31’er verinin 5 başlık altında 155 âdeti işleme konulmuştur. 

Toplam örneklemde ise her iki aya ait veriler bir araya getirilerek toplamda 310 adet veri 

hesaplamaya katılmıştır. Her bir sınıfa ait örneklem uzayımızın eleman sayıları 31 olduğu için 

örneklem ortalamalarının karşılaştırması için “Kolmogorov-Simirnov” test sonuçları dikkate 

alınmıştır. Tüm karşılaştırma da hali hazırda 310 adet olduğundan yine aynı yöntem dikkate 

alınmıştır. 2020 Temmuz ayına ait tanımlayıcı istatistik hesaplamaları Tablo 7.9’da ve 2020 Aralık 

ayına ait tanımlayıcı istatistik hesaplamaları ise Tablo 7.10’da görülmektedir.  

Tablo 7.9 Temmuz 2020’ye ait aylık tanımlayıcı istatistik hesaplamaları 

 Veri_Turu Statistic 

Veriler Paket_in Mean 4,19668 

Median 4,04200 

Variance 1,780 

Std. Deviation 1,334290 

Minimum 2,072 

Maximum 7,846 

Paket_out Mean 6,70835 

Median 6,61000 

Variance 2,010 

Std. Deviation 1,417580 

Minimum 4,875 

Maximum 10,800 

Byte_in Mean 912,03565 

Median 670,79900 

Variance 558876,299 

Std. Deviation 747,580296 

Minimum 490,791 

Maximum 3763,814 

Byte_out Mean 3164,17790 

Median 3104,42600 

Variance 743431,487 

Std. Deviation 862,224731 

Minimum 1328,614 

Maximum 4636,929 

Entropi Mean 3,15587 

Median 3,13300 

Variance ,126 

Std. Deviation ,355046 
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Minimum 2,575 

Maximum 4,764 

 

Bu aya ve tabloya ait ilk veri kaynaktan hedefe gelen paket_in verisinin aylık ortalaması 

4,19668 olarak hesaplanmıştır. Gün bazlı bakıldığı zaman bazı günler paket sayısının 2’ye düştüğü 

bazı günler ise 7’ye kadar çıktığı görülmüştür. Ancak aylık ortalama temel alındığından dolayı bu 

veri ortalama değer olarak baz alınmıştır. Sonraki verimiz olan hedeften kaynağa giden paket 

paket_out verisinin aylık ortalaması 6,70835 olarak hesaplanmıştır. Gün bazlı bakıldığı zaman bazı 

günler paket sayısının 4’lere düştüğü bazı günler ise 10’lara kadar çıktığı görülmüştür. Ancak aylık 

ortalama temel alındığından dolayı bu veri ortalama değer olarak baz alınmıştır.  

Kaynaktan hedefe aktarılan byte sayısı olan byte_in verisi ise aylık ortalama olarak 

912,03565 olarak hesaplanmıştır. Byte sayısının gün bazlı 490’a düştüğü ve 3763’e kadar da çıktığı 

gözlenmiştir. Hedeften kaynağa aktarılan byte sayısı olan byte_out ise 3164,17790 olarak 

gözlemlenmiştir. Bu veriye ait byte sayısı ise 1328 byte’a düşmüş ve 4636 byte sayısına çıktığı 

gözlemlenmiştir. Akış içindeki veri alanlarının byte başına bit cinsinden enerji değişimi olan 

entropi ise 3,15587 olarak gözlemlenmiştir. Ay içerisinde 2 bit seviyesine düşmüş ve 4 bit 

seviyesine çıktığı gözlenmiştir. 

 

Tablo 7.10 Aralık 2020’ye ait aylık tanımlayıcı istatistik hesaplamaları 

 Veri_Turu Statistic 

Veriler Paket_in Mean 6,04290 

Median 4,42600 

Variance 8,930 

Std. Deviation 2,988245 

Minimum 1,901 

Maximum 10,844 

Paket_out Mean 9,65494 

Median 7,46900 

Variance 15,294 

Std. Deviation 3,910793 

Minimum 4,968 

Maximum 14,913 

Bytes_in Mean 1404,72919 

Median 717,55200 

Variance 883662,583 

Std. Deviation 940,033288 

Minimum 441,078 

Maximum 2744,089 
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Bytes_out Mean 6643,26152 

Median 5375,51600 

Variance 14014082,84

3 

Std. Deviation 3743,538813 

Minimum 2420,923 

Maximum 11269,379 

Entropi Mean 2,93632 

Median 2,81400 

Variance ,054 

Std. Deviation ,233082 

Minimum 2,636 

Maximum 3,405 

 

Bu aya ve tabloya ait ilk verimiz kaynaktan hedefe gelen paket_in verisinin aylık ortalaması 

6 olarak hesaplanmıştır. Gün bazlı bakıldığı zaman bazı günler paket sayısının 1’ye düştüğü bazı 

günler ise 10’a kadar çıktığı görülmüştür. Ancak aylık ortalama temel alındığından dolayı bu veri 

ortalama değer olarak baz alınmıştır. Sonraki verimiz olan hedeften kaynağa giden paket paket_out 

verisinin aylık ortalaması 9 olarak hesaplanmıştır. Gün bazlı bakıldığı zaman bazı günler paket 

sayısının 4’lere düştüğü bazı günler ise 14’lara kadar çıktığı görülmüştür. Ancak aylık ortalama 

temel alındığından dolayı bu veri, ortalama değer olarak baz alınmıştır.  

Kaynaktan hedefe aktarılan byte sayısı olan byte_in verisi ise aylık ortalama olarak 1404 

olarak hesaplanmıştır. Byte sayısının gün bazlı 441’a düştüğü ve 2744’e kadar da çıktığı 

gözlenmiştir. Hedeften kaynağa aktarılan byte sayısı olan byte_out ise 6643 olarak 

gözlemlenmiştir. Bu veriye ait byte sayısı ise 2420 byte’a düşmüş ve 11269 byte sayısına çıktığı 

gözlemlenmiştir. Akış içindeki veri alanlarının byte başına bit cinsinden enerji değişimi olan 

entropi ise 2,93632 olarak gözlemlenmiştir. Ay içerisinde 2 bit seviyesine düşmüş ve 3 bit 

seviyesine çıktığı gözlenmiştir. 

Bu iki ayı gözlem yoluyla herhangi bir araç kullanmadan yorumlanırsa eğer, Aralık ayına ait 

verilerde Temmuz ayına oranla artış durumu olduğu görülmektedir. Sadece aylar içerisinde saldırı 

belirtisi taşıyan bu verilerin gösterdiği artış ile gelecekte de aynı türden saldırıların artacağı 

varsayımına ulaşmak mümkündür. SPSS araçları kullanarak bu iki aya ait verilerin kıyaslama 

yaparak yorumlanması Tablo 7.11’de görülmektedir. 

 

Tablo 7.11 Temmuz ve Ağustos 2020’ye ait genel ortalama aylık tanımlayıcı istatistik hesaplamaları 

 Veri_Turu Statistic 

Veriler Paket_in Mean 5,11979 

Median 4,22700 
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Variance 6,133 

Std. Deviation 2,476548 

Minimum 1,901 

Maximum 10,844 

Paket_out Mean 8,18165 

Median 6,73200 

Variance 10,716 

Std. Deviation 3,273568 

Minimum 4,875 

Maximum 14,913 

Bytes_in Mean 1158,38242 

Median 673,90650 

Variance 771126,949 

Std. Deviation 878,138343 

Minimum 441,078 

Maximum 3763,814 

Bytes_out Mean 4903,71971 

Median 3219,17200 

Variance 10333406,28

0 

Std. Deviation 3214,561600 

Minimum 1328,614 

Maximum 11269,379 

Entropi Mean 3,04610 

Median 3,07950 

Variance ,101 

Std. Deviation ,317745 

Minimum 2,575 

Maximum 4,764 

 

Tablo göstermektedir ki aylar içerisinde düzenli bir artış söz konusudur. Temmuz ayında 

gerçekleşen saldırı bulguları Aralık ayına göre daha düşük seviyededir. Kimlik avı bulgularında da 

2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki verilere bakıldığında her geçen yıl bir artış söz konusudur. Burada 

da Temmuz ayında paket ortalamaları 4.19 ve 6.7 iken Aralık’ta bu değerler sırasıyla 6,04 ve 9,65 

olarak izlenmiş ve genel ortalamasında belirleyici olan ayın Aralık ayı olduğu gözlemlenmiştir.  

 Grafikler 

 Network analizi için SPSS’te farklı olarak verilere göre modelleme gerçekleştirilmiştir. Her 

bir verinin network saldırısındaki miktar cinsinden ne kadarlık bir hacme sahip olduğu hakkında 
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bilgi tespit edilmiştir. Günlük tespit sayıları zararlı, iyi huylu ve art niyetli olarak kümelenmiş ve 

bu veriler 31’er günlük adet cinsinden grafiğe dökülmüştür. Bu sayede Temmuz ayı, Aralık ayı ve 

genel olarak ayrılan grafikleri sırasıyla Şekil 7.16, Şekil 7.17 ve Şekil 7.18'de görüldüğü gibidir. 

 

Şekil 7.16 2020 Temmuz ayı tespit sayılarına ait grafik 

 

Şekil 7.17 2020 Aralık ayı tespit sayılarına ait grafik 
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Şekil 7.18 2020 genel tespit sayılarına ait grafik 

 

Tüm günlere ait veri sayılarına göre gerçekleşen toplam etkileşim ise her günün verilerinin 

ayrı ayrı hesaplanmasıyla elde edilmiştir. Bu tabloya göre günlük ortalama tespit sayısı 813 bin gibi 

bir sayı miktarında oluşmaktadır. En düşük güne ait tespit 51 bin iken en yüksek 3 milyonlu 

sayılarda ölçülmüştür. Buradan da görüleceği üzere günlük 293 bin art niyetli tespit ortaya çıkmakta 

ve bu tehditler dünya çapına ve birçok alana uygulandığında ortaya çıkabilecek sayının 

büyüklüğünü temsil etmektedir. 
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8. SONUÇLAR 

Hem WEKA hem de SPSS kullanım sonuçları, log verileri örneklem uzayında saldırılara 

dair sıklık, kullanım sayısı ve biçimleri, hakkında daha anlaşılır bir çerçeve sunmuştur. Ayrıca 

gerçekleştirilecek yazılımlar açısından kullanılacak yazılıma iş öğretebilme kabiliyeti anlaşılmıştır. 

Login olma verilerinin analizleri sonucu en sık ve yaygın saldırı yöntemi olarak kullanıcıların hesap 

ve login bilgilerine yönelik saldırılar ön plana çıkmıştır. Ayrıca sunucu login işlemlerinde kendi 

sunucusuna sahip olmayan işletmeler açısından tıpkı kullanıcılar gibi riskler taşıdığı görülmektedir. 

Birçok birime ait günlük verilerin bir araya getirildiğinde ne kadar büyük bir örnekleme sahip 

olabileceği konusunda gözle görülür bulgulara rastlanılmıştır. Ağ dinleme ve izleme açısından aktif 

dinlemede gerçekleştirilen saldırı tespiti pasif dinlemelere oranla daha az miktardadır. Buradan da  

hala aktif ağ sunucuları üzerinde tam güvenlikli sistemler kullanılmakta zorluklar ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır. Bilişim ağlarına yönelik saldırı ve sızma girişimlerinin her geçen gün katlanarak 

arttığı bulguları gözlemlenmiştir. Bu bulgular ışığında alınan önlemlerin hala yetersiz olduğu 

belirlenmiştir. Kimlik avı hırsızlığının günümüzde ayırt ediciliğini kaybettiği, birçok yol ve yöntem 

uygulanarak hedeflenen illegal hırsızlığın legalmiş gibi varsayılabileceği yöntemler geliştiren 

saldırganların legal sitelere olan güveni zedelediği varsayımına ulaşılmıştır.  

İstatistiksel hesaplamalar yapılırken dinamik programlarla çıkarım yapmak, hem hatalara 

maruz kalmaktan alıkoymuş hem de hız sağlayarak senaryoyu daha belirgin imgelerle anlamaya 

olanak sağlamıştır. Örneklem uzayları arasında hatalı analiz edilmiş verilerle doğru analiz yapılmış 

veriler arasında sonuç farklılıkları gözlemlenmiştir. Analizi doğru yapılmış örneklem de kesin ve 

anlaşılır sonuçlar alırken eksiklik olan örneklemlerde karmaşık ve anlamsız bulgularla 

karşılaşılmıştır. Saldırı tür veya yöntem verilerine ait tanımlayıcı istatistik hesaplamalarının birçok 

farklı açıdan yaklaşım sunduğu gözlemlenmiştir. Ortalamamalara göre analiz sonuçlarında anlamlı 

bir birliktelik olup olmadığı sonucuna ulaşılabilmiştir. 
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ÖNERİLER 

Bu çalışmada en çok zorluk çekilen kısım veri seti erişimi olmuştur. Gerçek ve güncel 

verilere erişim olanağı artacak olursa hem bu alanda çalışma olanağı hem de daha kesin hatları olan 

bulgular elde edilebilecektir. 

Veri setlerinin analizleri konusunda bazı eksikliklerden kaynaklı istatistiksel hesaplamalarda 

sapmalar meydana geldiği gözlemlenmiştir. Tam doğru analiz sağlandığı takdirde bulguların 

doğruluğu artmış ve sapma hatası azalmış olacaktır. 

Birçok saldırı çeşidi ve birimlere yönelik sızma faaliyetleri açısından, saldırı sayılarındaki 

artışa bakılarak hala etkin bir güvenlik kabiliyeti küresel anlamda sağlanamamıştır. Eğer güvenlik 

önlem ve araçları artırılır veya farklı yöntem veya metotlar geliştirilirse, bu miktarların tekrar ele 

alınıp azalma yaşanıp yaşanmadığı saptanabilir. 

Detaylı siber güvenlik altyapısına sahip olan kamu kurumlarından izin taleplerinin 

reddedildiği gözlemlenmiştir. Eğer çalışma yapacak olan kişilere bu izinler daha fazla sağlansa ve 

pratik yapılabilir bir ortamda veri sağlansa, sonuçların anlamlandırılması ve kavranması daha hızlı 

ve etkili olacaktır.  
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