
temin bir parçası haline geliyorlar. Crenvo 
Bilişim Danışmanlık Genel Müdürü ve 
Webrazzi.com’un kurucusu Arda Kutsal, 
“Bu süreci doğru yöneten işletmeler 
çevrimiçi olarak fazlasıyla sosyalleşen yeni 
ekonomide önemli fırsatları yakalayabi-
lirler” diyor. Burada anahtar kelimenin 
doğru yönetmek olduğunun altını çizmek 
gerek, zira yönetilemeyen bir ortamın 
işletmeler ve bireyler için beklenmedik 
sonuçlar doğurması kaçınılmaz. Özellikle 
Türkiye’nin ve dünyanın gündemini belir-
leyen güncel başlıklara baktığımızda istem 
dışı ortaya çıkan veya özellikle sızdırılan 
gizli bilgilerin belirleyici rolü olduğunu 
görüyoruz. Yanlışlıkla açık unutulan bir 
e-posta veya sosyal ağ hesabındaki gizli 
yazışmalar evlilikleri bitirebiliyor. Bir fo-
tokopi makinesindeki hatalı kopyalama iş-
lemleri için dahi tutanak düzenlenmesini 
şart koşan askeri yönergelere rağmen çok 
yüksek gizlilik içeren bir belge gazetelerin 
manşetlerini belirleyebiliyor… 

Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri 
Sorumlu Ortağı Oktay Aktolun, “Gün-
demdeki olayların sayesinde kurumlarda 
yeni yeni, ‘ya bu tür olaylar benim de 
kurumumda meydana gelirse’ endişesi ile 
farkındalığın oluşma sürecine geldi-
ğini söyleyebiliriz” diyor. Bu noktada 
Amerika’daki pek çok işletme çalışanları 
için internet ve mobil ortamlarda bilgi 
paylaşımına yönelik yasakları uygulamaya 
başladığı ancak Türkiye’de gerekli bilincin 
oluşması için muhtemelen bir olayın pat-
laması gerekebileceğini vurguluyor Ersan 
Özer ve soruyor: “Sizin gizlilikle yürüttü-
ğünüz bir projeyi rakiplerinizin laf olsun 
diye Facebook’a konmuş bir fotoğraftan 
öğrendiğini düşünebiliyor musunuz?” 

Dijital stratejilerin belirlenme süreci-
ni, işletmelerin önümüzdeki dönemde 
mevcut güvenlik stratejileri üzerine 
kurgulamaları gereken yeni bir katman 
olarak ele almak gerekiyor. Bu konu olduk-
ça hassas ve deneyim gerektiriyor. Arda 
Kutsal, “Gizlilik gerektiren konuların yine 
kurulmuş yanlış bir dijital yapı sebebiyle 
çevrimiçine karışması da çok daha büyük 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim, 
on sene öncesinde bilim kurgu olarak 
tasavvur edilen imkanları, bugün kullanı-
labilir kılıyor. IP tabanlı iletişim imkanla-
rının birkaç yüz gram ağırlığında cihazlara 
entegre olması, üstelik bu cihazların 
yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebilmesi, 
video kaydı yapabilmesi bilginin dijital 
uzayda serbest dolaşıma çıkmasının önün-
deki fiziksel engelleri ortadan kaldırdı. 
İnternet iletişim teknolojilerinde yaşanan 
gelişmeler sayesinde sosyal ağlar olarak 
isimlendirilen iletişim altyapıları yüz 
milyonlarca insanın kolaylıkla erişebildiği 
platformlara dönüştü. İnternet stratejisti 
ve yazar Atıf Ünaldı, “İletişim teknoloji-
leri sayesinde insanlar dikey büyümeden 
yatay bir genişlemeye, disiplinler arası 
iletişime geçiş yaptılar” diyor ve ekliyor: 
“Örnek vermek gerekirse eskiden belli bir 
katma değeri sadece fizikçiler ile fizikçiler 
paylaşırken, bugün bir ses sanatçısı ile 
fizikçi yeni bir katma değer üretmek için 
kolaylıkla bir araya gelebiliyorlar.” İtiraf.
com, istanbul.net, uzman.tv gibi pek çok 
sosyal iletişim sitesinin kurucusu ve yöne-
tici ortağı olan Ersan Özer, “Sosyal ağlar 
insanların kendileriyle ilgili her türlü bil-
giyi paylaşmaya ne kadar istekli olduğunu 
ortaya çıkardı. Öyle görünüyor ki kişisel 

televolelerimizi yarattık” diyor.
Paylaşımdaki enformasyonun artışı 

insanların ve işletmelerin algısında da bazı 
değişikliklere yol açıyor. Enformasyon 
miktarındaki artış ve oluşan şeffaflık, al-
gıda da bir güven duygusunun oluşmasını 
sağlıyor. Atıf Ünaldı bu süreci, “Algıdaki bu 
güven kişinin daha az sorgu ile karşılaş-
masına ve inandırıcı olmak için daha az 
enerji harcamasına imkan veriyor” diyerek 
açıklıyor. 

İnsanların bu denli kolay iletişim içine 
girdiği ve enformasyon dönüşümünün 
bu denli hızlı sağlandığı bir platformun 
cazibesi işletmeleri de kendine çekiyor. 
İşletmelerin fiziksel sınırları ortadan kal-
karken, çalışanlar her zaman ve her yerden 
bağlantı içinde kalmak istiyorlar. Sadece 
çalışanlar değil müşteriler ve bayiler de sis-

TEKNOLOJİ

Şeffaflık Çağı mı 
Tedbir Çağı mı?
Şeffaflık cezp edici olabilir ama beraberinde getirdiği 
tehlikeleri de göz ardı etmemek gerek
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“İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
SAYESİNDE İNSANLAR 

DİKEY BÜYÜMEDEN YATAY 
BİR GENİŞLEMEYE GEÇİŞ 

YAPTILAR”

ANALİZ
52 Vodafone Psikolojinin Savaş  
 Alanına Girdi!
54 Acer Dell’i Geçti, HP’nin   
 Peşinde 
56 Latek Lojistik İyimser mi   
 Gerçekçi mi?
58 Tesadüfün Getirdikleri
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DLP çok basit bir tanımla istemediğiniz 
bir bilginin herhangi bir çevrimiçi veya 
fiziksel ortamda dışarıya çıkmasına engel 
olan bir çözüm. Eğer adında veya içeriğinde 
‘bilanço’ kelimesi geçen bir ofis dokümanı-
nın belirli kişilerin dışında kimsenin eline 
geçmesini istemiyorsanız bu dokümanı 
e-posta ile göndermek veya taşınabilir USB 
belleğe kopyalamak mümkün olmuyor. 
DLP çözümlerinin çalışmaya başlaması için 
bir ön analiz ve kurulum gerekiyor. Bu süre 
iki ila dört hafta arasında tamamlanıyor. 
“Bu noktada 80-20 kuralı işler” diyor Gök-
han Say, “DLP üzerindeki hazır şablonlar 
sayesinde bilgi kaçışını yüzde 80 oranında 
engellemeye başlarsınız. Geriye kalan yüz-
de 20’lik oran ise sürekli yaşayan ve gelişen 
bir politika ve strateji yönetimidir.” 

Kapalı kapılar ardındaki kasalara 
belgeleri kilitlemek kısa vadeli bir çözüm 
olabilir. Ancak tehlikelerden korkup 
teknolojideki gelişmelerden kaçmak ne 

kadar mümkün? Etik 
değerlerin şaşırtıcı 
şekilde dönüşüm 
geçirdiği bir dönemin 
içerisinde algılar da de-
ğişiyor, yargılar da. Bu 
sürece adapte olmak 
için yine bu süreci baş-
latan ve şekillendiren 
teknolojiden fayda-
lanmayı öğrenmek 
gerekiyor. | BWT |

–Ahmet Usta

hukuki sorunları beraberinde getirebilir” 
diyerek önemli bir noktanın altını çiziyor. 
Cisco Ses Teknolojileri Grubu İş Geliştirme 
Yöneticisi Enda Keskin ise bu stratejilerin 
belirlenirken şirket kültürü tarafında adap-
te edilebilir olmasına da özen gösterilmesi 
gerektiğine dikkat çekiyor.

Uzun yıllardır e-Belediye çözümlerinde 
tecrübe sahibi olan B-S Bilgi Teknolojileri 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer 
Altunkaynak, “Verileri dijital ortamlara 
aktarmak için milyonlarca doları harcamak-
tan çekinmiyoruz. Bu yatırımların güvenlik 
sistemleri olmadan çalıştırılması kadar 
büyük bir hata olabilir mi?” diye soruyor.

ÇÖZÜM VAR
Dijital güvenlik sektörüne bakıldığında 
uzun yıllardır güvenlik saldırılarına karşı 
bireysel ve kurumsal anlamda işletim sis-
temleri ve uygulamaların zaten korundu-
ğu görülüyor. Ancak yeni tehlike dışarıdan 

gelecek saldırılardan ziyade bilginin doğ-
ru ellerden dışarı çıkması olarak şekil de-
ğiştirmiş durumda. Dışarıdan gelen saldı-
rılar tüm tehdit bütününde yüzde 48’lik bir 
paya sahipken içeriden oluşan tehlike yüz-
de 52 gibi bir orana sahip. Üstelik bu yüzde 
52’lik oranın yüzde 50’si yanlış politikalar-
dan ve yüzde 46’sı iyi niyetli ve kasıt içer-
meyen hatalardan kaynaklanıyor. 

“Artık bilgiyi tanıyabiliyoruz” diyor 
Symantec TürkiyeGenel Müdürü Gökhan 
Say. Veri Sızıntı Önleme (Data Leakage Pro-
tection – DLP) çözümleri yurtdışındaki ku-
rum ve işletmeler tarafından uzun süredir 
kullanılıyor. DLP pazarının yüzde 50’den 
fazlasını Symantec’in elinde bulundur-
duğunu söyleyen Gökhan Say, dünyadaki 
bankalar, kredi kartı işletmeleri gibi pek çok 
büyük kurumun DLP yatırımlarını tamam-
ladığını, Türkiye’de bilincin yeni oluştuğu-
nu söylüyor ve ekliyor: “Yakın bir gelecekte 
DLP çözümleri evlere kadar girecek.” 

İstenmeyen 
bilgi sızıntıları 
gündemi 
belirlemeye 
devam ediyor  

%48
İşletme dışından 
gelen tehlikeler
Kaynak: Symantec

%52
İşletme içinden 
kaynaklanan 
tehlikeler

%50
İç tehlikelerde yanlış 
güvenlik politikaların 
oranı

%46
İç tehlikelerde kasıtlı 
olmayan hataların 
oranı

TEHDİTLERİN DAĞILIMI
İşletmeler dış tehditlerden daha çok, yanlış güvenlik politikaları ve kasti olmayan hatalar ile karşı karşıya...
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