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Kurumlar saldırı altında

İşletmelere karşı düzenlenen saldırılardan çok fazla para kazanılabileceği için günümüzün siber 
suçluları son derece becerikli ve iyi finanse edilmiş suçlulardır. Dolayısıyla şirketler için daha büyük 
bir tehdit oluştururlar. 

Siber suçlular, daha gelişmiş tehditler geliştirebilecek kaynaklara sahip etkili örgütler halinde çalışır. 
Bu tehditler aşağıdakileri gerçekleştirebilir:

•  Kuruluşları dolandırma

•  Değerli fikri mülkiyetleri haklarını çalma

•  Günlük iş faaliyetlerini engelleme

•  Müşterilerle ilgili gizli bilgileri çalma

•  Önemli verileri şifreleyip "rehin alarak" işletmelerden fidye isteme

Sorunun büyüklüğü

Her gün, 360.000 adet yeni kötü amaçlı yazılım ögesi belirliyoruz. 

Bu sayı, yılda 131.400.000 yeni tehdit anlamına gelir ve bu tehditlerden herhangi biri bir 

kuruluşun savunma araçlarını atlatarak aşağıdakilere neden olabilir:

• Doğrudan finansal kayıplar: saldırının eylemlerinden kaynaklanan kayıplar

• Tanıtımların zarar görmesi ve itibar kaybı: bu kayıpların düzelmesi yıllar sürebilir

• Finansal ve hukuki yaptırımlar: düzenleyici makamlar tarafından uygulanır

• Dolaylı finansal kayıplar: sistemleri ve verileri saldırı öncesi durumuna getirmek için 

gerekli maliyetler

Yalnızca tehditlerin hacmi bile BT ve güvenlik ekiplerinin başını ağrıtmak için yeterlidir... Ancak 

yalnızca tek bir başarılı saldırının olası finansal kayıplarını ve itibar kaybını göz önüne 

aldığımızda, siber güvenliğin tüm işletmeler için çok daha büyük bir öncelik haline geldiğini 

görmek mümkündür.

Günümüzdeki tehditlerin çeşitliliği

90%

9,9%

0,1%

Gelişmiş inatçı tehditler

Siber silahlar

Hedefli saldırılar ve gelişmiş
kötü amaçlı yazılımlar

Kurumlara yapılan hedefli tehditler

Genel kötü amaçlı yazılımlar
Geleneksel siber suç
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Çok sayıdaki tehdit çeşidinin içinde kurumsal ağı merkezinden sarsabilecek saldırı türleri 

vardır.

Yaygın Tehditler

En yaygın tehditler, tüm siber tehditlerin %90'ına karşılık gelen Kitlesel Kötü Amaçlı Yazılımlar 

olarak sınıflandırılır. Bu tehditler, çok gelişmiş olmamasına rağmen sayıca fazla olmaları 

kuruluşlar için risk taşır. 

Güvenlik önlemlerinin, hem hacim hem de çeşitlilikle başa çıkabilmesi gerekir. Etkili 

savunma, bu tehditlerden mümkün olduğunca çok sayıda tehdidi tespit etme ve daha 

sonra bunları engelleme becerisine bağlıdır.

Gelişmiş Tehditler ve Hedefli Saldırılar

Kitlesel Kötü Amaçlı Yazılımlar, ayrım gözetmeksizin herhangi bir işletmeye veya kişiye 

saldırarak "av tüfeği yaklaşımını" benimser. Ancak tehditlerin %9,9'u özellikle belirli bir 

kurbanı hedef alır. 

Bu saldırıların üstesinden gelmek genellikle çok daha zordur. Siber suçlu, hedefini dikkatli 

bir şekilde seçer. Saldırganların belirli amaçları vardır. Kötü niyetli amaçlarına ulaşmak için 

kendi yaratıcılıklarının yanı sıra birden çok teknikten faydalanırlar.

Gelişmiş Kalıcı Tehditler

Bu tehditlerin en gelişmişi, Gelişmiş Kalıcı Tehditler'dir (APT). Tüm tehditlerin yalnızca 

%0,1'ini oluşturan APT'ler, doğal olarak toplam saldırı sayısının yalnızca küçük bir kısmını 

kapsar. Ancak, bir kuruluşa en fazla hasar verebilecek olan tehditler APT'lerdir. 

Başarılı bir APT saldırısı, hem saldırıdan hem de sonraki "temizleme" işlemlerinden dolayı 

ciddi miktarda finansal kayba neden olabilir.

Genel olarak gelişmiş tehditler gelişmiş savunma mekanizmaları gerektirir. Bu nedenle 

birçok kuruluş, mevcut güvenlik yöntemlerini yeniden değerlendirmektedir.

Hizmet Olarak Siber Suç
Siber suçlular, aynı zamanda, rakiplerinin faaliyetlerine zarar vermek isteyen ilkesiz 

işletmelere siber suç hizmetleri satarak "tetikçilik" görevini üstlenir.

Son yıllarda saldırı başlatma maliyeti düşmüştür. Dolayısıyla Hizmet olarak Siber Suç saldırıları 

artmaktadır ve bu saldırıları düzenlemek düşündüğünüzden daha kolaydır. 

Bu işlem, tıpkı bir işletmenin, ofis temizliği veya personel kantinindeki yemek işlemleri 

için dış kaynak kullanmak gibi işletmeler arası bir hizmet satın alırken üç veya dört farklı 

tedarikçiden farklı fiyat teklifleri almasına benzer. Artık dürüst olmayan işletmelerin, çok 

çeşitli engelleme faaliyetleri için fiyat teklifleri alması çok kolaydır. Bu faaliyetler için bir siber 

suç tedarikçisi belirledikten sonra bu tedarikçi, seçilen engelleme işlemini belirli bir hedef 

üzerinde belirli bir süre boyunca uygular.

Bu saldırılara karşı basit bir çözüm 
yöntemi var mı?
Maalesef bazı satıcıların gösterişli iddialarına rağmen her türlü tehdide karşı %100 koruma 

sağlayabilen Mucizevi bir güvenlik ürünü yoktur. Tehdit yelpazesi çok geniş olduğu için her 

türlü riske karşı koruma sağlayabilecek tek bir koruma teknolojisi bulunamaz.

Modern BT ortamları ek riskler getirir

Birçok kurumsal BT ağının artan karmaşıklığı, 
"görünürlük boşlukları" yaratabilir. 
Maalesef tehditler, genellikle bu 
boşluklarda saklanır.

Hedefli bir saldırı, hedef alınan işletmenin 
sistemlerinde ortalama 214 gün boyunca  
hiçbir şekilde tespit edilmeden gizlenebilir. 

Bu 214 günlük süre boyunca tehdit, hassas 
kurumsal verileri veya müşterilerle ilgili 
gizli bilgileri çalmak gibi çeşitli kötü amaçlı 
etkinlikler gerçekleştirmeye devam edebilir. 
Bu nedenle işletmeler için hızlı bir şekilde 
tespit etme, kaldırma ve onarım 
sağlayabilen etkili araçların kullanılması çok 
önemlidir.

Kaynak: Kaspersky Lab araştırması

Bir güvenlik olayının erken tespiti, 
kurtarma maliyetini azaltmaya yardımcı 
olur

Yakın zamanda kuruluşlardaki güvenlik 
ihlalleriyle ilgili bir araştırmada, tehdidin 
tespit edilmesi geciktiğinde kurtarma 
maliyetlerinin ne kadar arttığı ölçülmüştür. 

Kaynak: Kaspersky Lab araştırması
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Benzer bir şekilde güvenlik "tek seferde onarım" sağlanabilen bir konu değildir. Tüm işletmeler 

için BT güvenliği, sürekli olarak tehlikelerin nasıl geliştiğini değerlendiren bir süreçtir. Daha sonra;

• Güvenlik ilkeleri uyarlanır ve güncellenir

• Yeni güvenlik teknolojileri piyasaya sürülür 

... Bunlar sayesinde yeni risklerle mücadele edilir.

Siber suçlular sürekli yeni yöntemler bulur. Bu yüzden şirketinizin savunma araçları da 
gelişen tehdit ortamına ayak uydurmak zorundadır.

Saldırılar nasıl gerçekleşir?
Saldırıların birçoğunda, dört farklı aşama bulunur:

• KEŞİF: saldırı için giriş noktalarını belirleme

• İZİNSİZ GİRİŞ: kurumsal ağdaki bir uç noktaya izinsiz giriş

• BULAŞMA: genellikle kurumsal ağdaki birçok konuma yayılma

• UYGULAMA: siber suçluların kötü amaçlı eylemlerini uygulaması

1. Aşama

KEŞİF aşamasında, saldırgan aşağıdakiler gibi çeşitli teknikleri kullanabilir:

• Kimlik avı e-postaları

• Virüslü e-posta ekleri

• Sosyal mühendislik

Ancak en yaygın yöntemlerden biri, işletim sistemlerindeki veya uygulamalardaki 

düzeltilmemiş güvenlik açıklarından yararlanmaktır.

Saldırganın kullandığı yöntem ne olursa olsun, siber suçlunun amacı kuruluşun şirket ağına 

giriş sağlamaktır.

 

Güvenlik açığı tehlikeleri

2017 yılında WannaCry fidye yazılımı, 
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) bazı 
kısımları da dahil olmak üzere hem özel 
sektörde hem de kamu sektöründe büyük 
tahribata neden oldu.

Saldırının ilk gününde, WannaCry 74 ülkeye 
ulaştı.

Wannacry, bazı Microsoft yazılımlarındaki 
bilinen bir güvenlik açığından yararlanıyordu. 
Bu fidye yazılımı, kurbanın verilerini 
şifreledikten sonra saldırgan, fidye talep 
ediyordu.

Saldırıya maruz kalanlar, saldırıdan önce 
Microsoft yazılımlarına en son çıkan 
düzeltme eklerini uygulamış olsaydı 
Wannacry hiçbir "giriş noktası" 
bulamayacak ve mağdurlara 
saldıramayacaktı.

Bir güvenlik olayının erken tespiti, kurtarma maliyetini azaltmaya 
yardımcı olur

Yakın zamanda kuruluşlardaki güvenlik ihlalleriyle ilgili bir araştırmada, tehdidin tespit 

edilmesi geciktiğinde kurtarma maliyetlerinin ne kadar arttığı ölçülmüştür.

Olay tespit edilene kadar geçen süre Kurtarma maliyeti
(tek bir olayda)

Neredeyse Anında Tespit

(Otomatik tespit çözümü kullanılmıştır)

392.984 USD

Birkaç saat içinde tespit 555.274 USD

Bir hafta geciken tespit 1.092.303 USD

Kaynak: Kaspersky Lab araştırması
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2. Aşama

Artık saldırgan, zararlı kodu kuruluşun bir veya daha fazla uç noktasına yerleştirmeye çalışır. 

Bu uç noktalar, kuruluşun herhangi bir uç noktası olabilir:

• Sunucular

• Masaüstü Bilgisayarlar 

• Dizüstü Bilgisayarlar

• Tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere mobil cihazlar

Kurumsal ağın içinde ve dışında kullanılan dizüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar, kuruluşun 

güvenliği için sorun oluşturabilir. Çünkü artık şirketin kurumsal sistemleri etrafında bir çevre 

tanımlamak ve bu çevreyi savunmak, geçerli bir savunma yöntemli değildir. 

Günümüzde kurumsal çevre çok daha "akışkandır". Bu nedenle güvenlik çözümleri daha 

esnek yaklaşımlar benimsemelidir.

3. Aşama

Kötü amaçlı kod, seçilen uç noktaya bulaşır ve genellikle kurumsal ağdaki diğer sistemlere 

yayılmaya çalışır.

4. Aşama

Artık sisteme bulaşan kod, saldırganın amaçladığı kötü amaçlı eylemleri gerçekleştirmeye 

başlar. Bu eylemler şunları içerebilir:

• Veri çalma

•  Kurumun web sitesinin çökmesi için Web sunucularına aşırı yüklenme. Bu yöntem, 

müşterilerin bilgilere ulaşmasını, ürün veya hizmet sipariş etmesini veya ödeme yapmasını 

engeller 

• Saldırganın kurumsal verilerin şifresini kaldırma karşılığında fidye talep etmesi için 

kurumsal verileri şifreleme.

Aşama aşama savunma
Saldırılarla mücadele etmenin en önemli yollarından biri, saldırının dört aşamasına karşı 

koruma sağlayabilen savunma araçlarına sahip olmaktır.

Saldırı Aşaması Savunma Aşaması

KEŞİF MARUZ KALMAYI ÖNLEME

Olası giriş noktalarına erişimi engelleme

İZİNSİZ GİRİŞ ÖN YÜRÜTME İŞLEMİNE KARŞI KORUMA

Tehditler, bulaşmadan önce onları tespit etme

BULAŞMA YÜRÜTME SONRASI SÜREÇLER

Şüpheli davranışları tespit etme ve bulaşan kötü amaçlı 

nesnenin kötü amaçlı eylemler gerçekleştirmesini önleme

UYGULAMA OTOMATİK YANIT

Saldırıya maruz kalan işletmenin sistemlerini ve verilerini 

kurtarmasına yardımcı olma ve gelecekte benzer 

saldırılardan nasıl kaçınılabileceğini belirleme

Bazı güvenlik çözümleri, dört savunma aşamasının her biri için birden çok savunma 

teknolojisi üreterek bu konsepti geliştirir. Bu sayede aslında her saldırı aşaması için birden 

çok savunma katmanı elde edilir.
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Kaç güvenlik katmanına ihtiyacınız var?

Bütçelerin kısıtlı olduğu bu alanda her türlü BT veya güvenlik sorunu için daha düşük 

maliyetli bir çözüm olup olmadığını değerlendirmek önemlidir. Bu durum, işletmelerin 

çok az savunma katmanına sahip çok basit güvenlik çözümlerini tercih etmelerine neden 

olabilir. Bu tür güvenlik çözümlerinin genellikle bir katmanı ücretsizdir veya paket yazılımdır:

Bu katmanlardan biri işletmenin kullandığı başka bir yazılım paketinin parçası olan bir 

antivirüs uygulaması veya ücretsiz bir antivirüs ürünü olabilir. Amaç, bu katmanı Kitlesel 

Kötü Amaçlı Yazılımlara karşı koruma için kullanmaktır.

Diğer katman ise Hedefli Saldırılara ve APT'lere karşı savunma sağlayabilecek özel bir 

teknolojiye yatırım yapmayı gerektirir.

Maalesef bu tür bir yaklaşımda genellikle büyük sorunlar ortaya çıkar:

• Ücretsiz veya paket yazılımlar, bazı Kitlesel Kötü Amaçlı Yazılımlar'a karşı koruma 

sağlar. Ancak, sektörün en yüksek tehdit tespit düzeyini elde etme ihtimalleri çok 

düşüktür. Bu nedenle, işletmenin savunma mekanizmalarından daha fazla tehdit 

geçer. Katmanlardaki teknolojilerin kalitesi, başarıyla engellen tehdit sayısı üzerinde 

büyük bir etkiye sahiptir.

• Ayrıca ücretsiz veya paket yazılımlar, kötü amaçlı nesne bulaştıktan sonra veri ve 

sistemleri kurtarmak için otomasyon özelliğine sahip değildir veya yalnızca birkaç 

otomasyon özelliği içerir. Bu nedenle işletme, saldırıdan sonra manuel kurtarma 

süreçleriyle ilgili gecikmeler ve büyük miktarda maliyetlerle karşı karşıya kalabilir.

• Genellikle katmanlar arasında etkileşim olmaz. Dolayısıyla güvenlik çözümünün farklı 

katmanlardaki olayları izlemeye dayalı karmaşık davranış analizleri gerçekleştirme 

fırsatı olmaz. Bu sınırlama yine çözümün bazı tehditleri tanımlama becerisini ortadan 

kaldırır.

Dolayısıyla, çok az katmana sahip ücretsiz veya paket yazılım kullanan bir model, BT ve 

güvenlik bütçesinde küçük bir tasarruf yapmanızı sağlayabilir. Ancak, en etkili güvenliği 

sunmayacaktır. Bu nedenle, işletmeye yönelik saldırıların maliyeti, bütçe tasarrufunu 

aşacağı için bu model, büyük ihtimalle "hatalı bir tasarruf" yöntemi olacaktır.

Tüm koruma katmanları için en önemli şey 
kalitedir.
Kitlesel Kötü Amaçlı Yazılımlar gibi en gelişmemiş tehditlerde bile en etkili koruma 

teknolojisini seçmenin karşılığını alabilirsiniz.

Bazı satıcıların iddialarına rağmen kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma çözümleri, ticari 

bir mal değildir. Kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma çözümlerinin, köklü bir teknoloji 

olduğu doğrudur. Ancak "tüm satıcıların kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma çözümü, 

diğerlerininki kadar iyidir" düşüncesi doğru değildir.

Örneğin…

İlk bakışta, kötü amaçlı yazılımların %99,1'ini durduran ve kötü amaçlı yazılımların 

%99,7'sini durduran bir ürün arasındaki fark çok küçük gibi görünebilir. Aralarında 

yalnızca %0,6 oranında bir fark vardır. Ancak, her gün 360.000 yeni kötü amaçlı yazılım 

bulunduğu düşünülürse kötü amaçlı yazılım tespit ve engelleme oranındaki %0,6'lık fark, 

%99,1 oranında etkili ürünün işletme sistemlerine günde 2160 kötü amaçlı yazılımın 

girmesine izin verdiği anlamına gelir.  

Bir yıl boyunca, şirket 707.370 adet ek kötü amaçlı yazılım ögesine maruz kalabilir. Bunların 

hepsi kötü amaçlı yazılım performansındaki %0,6 oranındaki bir farktan kaynaklanır. Bu 

gereksiz ek risk düzeyi nedeniyle kötü amaçlı yazılım ögelerinden birinin işletmeye ciddi bir 

hasar vermesi an meselesi olabilir.

Bu durum, nispeten basit Kitlesel Kötü Amaçlı Yazılımlar'a karşı koruma sağlayan katman 

dahil olmak üzere her savunma katmanın seçimine özen göstermek için ikna edici bir 

nedendir. 
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Gerçek entegrasyon arayın

Bazı satıcılar, birden çok güvenlik katmanı içeren ürünler sunar. Ancak bu ürünlerin 

tamamen entegre bir çözümün parçası olmadığı durumlarda dikkatli olunmalıdır. Bu 

durum, güvenlik yönetimi sorunlarına neden olabilir.

Bazı satıcılar, yeni teknolojileri satın alma yoluyla çözümlerine ekler. Teknolojileri şirket 

içinde geliştirmek yerine yeni koruma teknolojilerine erişmek için diğer güvenlik satıcılarını 

satın alırlar. 

Bu durumlarda, satıcının ürünü içinde uygun entegrasyonun olmaması nedeniyle BT 

güvenlik ekibiniz birden çok güvenlik yönetim konsolu kullanmak zorunda kalabilir. Ayrıca, 

çalışma sorunlarıyla da karşılaşabilirsiniz.

Gerçek entegrasyon düzeyinin sadece yüzeysel olup olmadığını kontrol etmek için daima 

satıcının entegrasyonla ilgili iddialarını araştırın. Entegrasyon, satıcının yönetim ve 

çalışma konuları üzerinde yeterince durduğunu gösterir.

Tek bir aracıya entegre edilmiş birden çok koruma teknolojisi sunan tüm güvenlik çözümleri, 

tanımları gereği çok daha yüksek entegrasyon düzeyleri ve her koruma teknolojisi arasında 

daha yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik özelliği sunar. Bu özellikler, kuruluşların zamandan 

ve paradan tasarruf etmesini ve güvenlik hatalarından kaçınmasını sağlar.

Çok katmanlı güvenlik çözümlerinin sınırları

Makalemizin önceki bölümlerinde şunlara değindik:

Güvenlik çözümünüz ne kadar çok güvenlik teknolojileri katmanı sunarsa... 
… savunmanız o kadar etkili olur. 

Ayrıca her bir katmanın, en iyi teknoloji sürümlerini içermesi gerektiğini belirttik.

Ancak, daha fazla tehdide karşı savunma yapmanıza yardımcı olabilecek başka bir etken 

daha vardır. 

Tespit sistemini desteklemek için ilişkilendirme…
En iyi güvenlik çözümleri size yalnızca birden çok koruma katmanı sağlamaz. İyi çözümler, 

aynı zamanda bu savunma katmanlarının her birinde neler olduğunu değerlendirme 

ve farklı katmanlardan gelen bulguları ilişkilendirme becerisine sahiptir. Bu özellik, diğer 

güvenlik ürünlerinin tamamen kaçırabileceği Hedefli Saldırıları ve APT'leri tanımlamaya 

yardımcı olabilir.

Birçok tehdit bir veya iki tür koruma teknolojisinden kaçabilir. Bu tür durumlarda, tehdidi 

durdurma konusunda başka bir savunma katmanınızın başarılı olmasını umut edersiniz.

Peki, tüm savunma katmanlarından geçebilecek kadar kurnaz tehditlerle ilgili ne 

yapılabilir? Her katman, bu tehditleri bağımsız olarak değerlendirirken tehditlerin 

faaliyetleri son derece masum görünebilir. Bu tür durumlarda şüpheli davranış modeli 

yalnızca tek bir şekilde belirlenebilir. Güvenlik çözümünüzün, farklı savunma katmanları 

tarafından fark edilen masum görünümlü faaliyetleri bir şekilde "birleştirebilme" becerisine 

sahip olması ve daha sonra otomatik olarak bu bağımsız olayların kötü niyetli bir şeye 

işaret ettiğini anlayabilmesi gerekir.

Diğer güvenlik katmanları "gören" bir Meta Katman ekleme

Bu becerilere sahip güvenlik çözümleri, genellikle birden çok savunma katmanının 

çıktılarını değerlendirebilen bir Meta Koruma Katmanı kullanır. Meta Katman, çeşitli güvenlik 

katmanlarından gelen olayları ilişkilendirerek tüm savunma katmanlarından geçebilen 

tehditleri belirlemek için daha fazlasını yapar.

Çok katmanlı güvenlik çözümlerinin tümü bu beceriye sahip değildir.
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Kaspersky Lab'den kurumsal düzeyde 
güvenlik

Kaspersky Lab, kuruluşların faaliyetlerini günümüzdeki

• Kitlesel Kötü Amaçlı Yazılımlar

• Hedefli Saldırılar

• Gelişmiş Sürekli Tehditler 

 gibi tehditlere karşı koruyabilmek için sektörün en kapsamlı teknoloji ve hizmet 

portföylerinden birini sunar.

Kuruluşlara aşağıdakiler dahil olmak üzere tüm uç noktalarını koruma konusunda yardımcı 

olabiliriz:

• Windows Sunucuları

• Linux Sunucuları

• Sanal makineler, örneğin:

 ° Sanal Sunucular

 ° Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI)

• Masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar, örneğin:

 ° Windows Bilgisayarlar

 ° Mac bilgisayarlar

• Tabletler ve akıllı telefonlar, örneğin:

 ° Android cihazlar

 ° iOS aygıtları (iPad ve iPhone)

Ayrıca, aşağıdakiler için özel güvenlik hizmeti sunarız:

• İnternet ağ geçitleri

• E-posta sunucuları

• Microsoft Sharepoint iş birliği ortamları

• Ağa Bağlı Depolama (NAS) 

• DDos saldırılarına karşı koruma 

... ve daha fazlası.

Entegre teknolojiler daha iyi güvenlik sağlar

Tüm temel güvenlik teknolojilerimiz, kendi bünyemizdeki şirket içi güvenlik uzmanlarımız 

tarafından geliştirilmiştir ve bu teknolojiler tek bir aracının parçasıdır.

Bu, teknoloji entegrasyon sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Böylece 

müşterilerimiz daha etkili korumadan faydalanabilir. 

Daha sorunsuz ve daha hızlı güvenlik yönetimi

Güvenlik teknolojilerimizin büyük çoğunluğu tek bir yönetim konsolundan yani Kaspersky 

Security Center'dan yönetilebildiği için müşterilerimizin güvenlik ekiplerinin sunucular, 

masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, sanal makineler ve mobil cihazlar dahil olmak 

üzere tüm uç noktalarda güvenlik ilkeleri uygulamaları daha hızlı ve daha kolaydır.

Yöneticilerin ve güvenlik personelinin farklı koruma teknolojisi katmanları oluşturmak için 

birden fazla konsol arasında geçiş yapmasına gerek yoktur. Kaspersky Security Center, 

yöneticilere tüm temel Kaspersky Lab güvenlik teknolojileri ve işlevleri için "tek bir panel" 

görünümü sunarak tek ve birleşik bir yönetim konsolu sağlar.

Tek bir çözümden çok katmanlı koruma

Saldırının her aşaması için savunma sağlarız ve her aşamada tek bir savunma katmanı değil 

birden çok savunma tekniği sunarız. Böylece müşterilerimiz saldırının her aşamasında çok 

katmanlı korumadan yararlanabilir.

1. Savunma Aşaması: Maruz Kalmayı Önleme

Saldırıları olası giriş noktalarında önlemeye yardımcı oluruz.
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Koruma katmanlarımız şunları içerir:

• Ağ filtreleme

• Bulut destekli içerik filtreleme

• Bağlantı noktası kontrolleri

2. Savunma Aşaması: Ön Yürütme Güvenliği 

"Sızan nesnenin" başlatılmasını durdurmaya yardımcı oluruz.

Koruma katmanlarımız ve hizmetlerimiz şunları içerir:

• Uç nokta güçlendirmesi

• Bilinirlik hizmetleri

• Makine öğrenimini dayalı ön yürütme tespiti

3. Savunma Aşaması: Çalışma Zamanı Kontrolü

Çalışanlarınızın kendi mobil cihazları dahil olmak üzere, şirket ağınıza bağlı tüm cihazlarda 

şüpheli davranış olup olmadığını proaktif olarak inceleriz.

Koruma katmanlarımız şunları içerir:

• Aşağıdakiler dahil olmak üzere makine öğrenimine dayalı davranış analizi:

 ° Açıklardan yararlanan yazılımları önleme

 ° Fidye yazılımlarına karşı koruma

• Yürütme ayrıcalık kontrolü

4. Savunma Aşaması: Otomatik Yanıt

İşletmeniz bir saldırıya maruz kaldıysa saldırı sonrası işlemlerle daha hızlı bir şekilde 

ilgilenmenize yardımcı oluruz.

Teknolojilerimiz ve hizmetlerimiz şunları içerir:

• Otomatik geri alma: Sistemlerin saldırıdan önceki durumlarına geri dönmelerine 

yardımcı olur

• Gelişmiş adli bilişim

• Gelişmiş temizleme

• Tehdit avı

• Risk Göstergesi (IoC) tarama

• Merkezi istihbarat yanıtı

Ayrıca özel Meta Katmanımız, birbirinden ayrı savunma katmanlarının bulgularını 
ilişkilendirerek korumayı artırır. Bu özellik, sayesinde birbirinden ayrı savunma 
katmanlarından kaçabilen tehditler belirlenir. 

Meta Katman, kuruluşların tehlikeli Hedefli Saldırılara ve APT'lere karşı kendilerini daha 
iyi korumalarını sağlar.

Yeni Nesil güvenliğin sınırlarını aşın

BİR SALDIRININ AŞAMALARI

Ağ filtreleme
Bulut özellikli içerik filtreleme
Port kontrolleri

Uç nokta güçlendirme
Geçmiş hizmetleri
Makine öğrenimi tabanlı ön
yürütme tespiti

ML tabanlı davranış analizi
         Açıklardan yararlanma önlemesi
         Fidye yazılımına karşı koruma
Yürütme önceliği kontrolü

Otomatik geri alma
Gelişmiş Adli Bilişim
Gelişmiş Virüsten Temizleme
Tehdit Avı
IoC Taraması
Merkezi İstihbarat Yanıtı

Maruziyet Önleme

Ön Yürütme

Çalışma Zamanı
Kontrolü

Otomatik
Yanıt K
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Yetkisiz Erişim

Bulaşma
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Yıllardır şu anda Yeni Nesil Güvenlik olarak sınıflandırılan birçok teknolojinin öncüsü olduk. 

Makine Öğrenimi alanında yaptığımız ilk girişimler, bu teknikleri kendi kötü amaçlı yazılım 

laboratuvarımızda kullanmaya başladığımız 2008 yılına dayanır. 

2008 yılından itibaren yeni Makine Öğrenimi teknikleri geliştirmeye devam ettik. Daha 

sonra bu teknikleri, özel Yeni Nesil teknolojileri güçlendirmek için kullandık. Bu teknolojilere 

örnek olarak aşağıdakileri sayabiliriz:

• Gelişmiş ML tabanlı ön yürütme tehdit önleme

• Derin Öğrenme tabanlı şüpheli davranış önleme

• Dosyasız saldırıları ve açıklardan yararlanan yazılımları önleme

• Sezgisel motorlar ve emülasyon motorları

• Fidye yazılımlarına karşı koruma mekanizmaları

• Otomatik geri alma sistemi

• Yürütme ayrıcalığı kontrolünün kullanılmasıyla uygulama yalıtımı

• Bulut destekli koruma

• Dinamik beyaz listeye alma özelliğine sahip Gelişmiş Uygulama Denetimi

• Gelişmiş Temizleme 

… Bu teknolojiler, müşterilerimizin kendi sistemlerinde kullandığı güvenlik çözümlerine 

entegre edilmiştir.

Diğer satıcıların erişemeyeceği bir performans...

2500 çalışanımızın %33'ü Araştırma ve Geliştirme uzmanıdır. Bunların 40 tanesi dünyanın 

ileri gelen güvenlik uzmanlarındandır. Kaspersky Lab, bu sayede diğer güvenlik 

satıcılarına kıyasla dünyanın en tehlikeli saldırılarından daha fazlasını keşfetmekle tanınır. 

Başlıca keşiflerimiz şunlardır:

• Siber casusluk kötü amaçlı yazılımları:

 ° Flame

 ° Gauss

 ° Sofacy

 ° Project-Sauron

• Siber casusluk saldırıları:

 ° Red October

 ° Careto / The Mask

• Karmaşık siber saldırı platformları: 

 ° Regin

 ° Equation

 ° Duqu 2.0

• Siber casusluk ve sabotaj: finansal saldırılar:

 ° Lazarus

• Siber suç faaliyetleri:

 ° Lurk
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Müşteri memnuniyeti konusunda kararlılık

2017 yılında Uç Nokta Koruma Platformları İçin Gartner Peer Insights Customer 

Choice Awards ödüllerinde Platin Ödülü'nü kazanan tek satıcıyız1.

Gartner Peer Insights girişimi, kurumsal müşterilere seçtikleri güvenlik çözümü 

sağlayıcılarının nasıl performans gösterdiğini değerlendirme fırsatı vermiştir. İşte bu yüzden 

en önemli ödülü almaktan gurur duyuyoruz.

Kaspersky Lab, 2017 yılında Platin ödülünü kazanmanın yanı sıra altıncı kez Gartner’s Magic 

Quadrant2 Lideri seçilmiştir.

Son olarak Kaspersky Lab uç nokta çözümünün liderliği, öncü global analistler tarafından 

onaylanmıştır:

• Ovum Karar Matrisi: Bir Uç Nokta Koruması Çözümü Seçme, 2017 (Pazar Lideri).

• IDC MarketScape – Dünya Çapında Mobil Tehdit Yönetimi Güvenlik Yazılımı 2017 

Çözüm Sağlayıcı Değerlendirmesi (Önemli Sağlayıcılardan Biri)

• The Forrester Wave™: Uç Nokta Güvenliği Paketleri, 2016 4. Çeyreği (Lider).

Kuruluşlar için tasarlandı

Kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik

Temel koruma ürünlerimizden biri olan Kaspersky Endpoint Security, kolayca 

ölçeklendirilebilir. Tek bir Kaspersky Security Center sunucusunun kurulumuyla 

100.000'e kadar fiziksel, sanal ve bulut tabanlı uç nokta yönetilebilir.

Entegre Uç Nokta Tespiti ve Yanıtı (EDR)

Uç Nokta Tespit ve Yanıt teknolojisi, tüm kurumsal güvenlik stratejileri için vazgeçilmez 

bir unsurdur. Bu nedenle Kaspersky Endpoint Security, uç noktalardan toplanan verileri 

doğrudan EDR sistemlerine göndermek için dahili sensörler içerir. 

Ayrıca Kaspersky Endpoint Security, kendi EDR çözümümüz olan Kaspersky Endpoint 

Detection and Response ile tam yerel entegrasyon sağlar. Kaspersky Endpoint Security, aynı 

zamanda olay yanıt ekiplerini desteklemek için bir yanıt aracısı olarak da kullanılabilir.

Sistemler üzerinde az etkiye sahip yüksek performanslı güvenlik
 

Kaspersky Lab'in geliştirme ekipleri, müşterilerimizin bilgi işlem kaynaklarına daha az 

yük yükleyen koruma çözümleri sağlamak için güvenlik teknolojilerimizi sürekli olarak 

geliştirir. Kaspersky Endpoint Security'nin en son sürümü, 100 MB (RAM) kadar az bellek 

kullanabilir. 

Ayrıca, özel bir Bulut AV Modu kaynak kullanımını daha da azaltmaya yardımcı olur: 

• Günlük güncellemeler için trafiği %45'e kadar azaltan hafif tespit veritabanları kullanılır 

• RAM tüketimini %10 azaltır 

• Kolay yönetime yardımcı olmak için kurulum paketi boyutunu %50 küçültür 

1 Gartner Peer Insights Customer Choice Logo'su; Gartner, Inc., ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari 
markası ve hizmet markasıdır ve bu belgede izin alınarak kullanılmıştır. Tüm hakları saklıdır. Gartner 
Peer Insights Customer Choice Awardshttps://www.gartner.com/reviews/customer-choice-
awards/endpoint-protection-platforms; bireysel son kullanıcı müşterilerinin kendi deneyimlerinden 
yola çıkarak beyan ettiği öznel fikirlerine, Gartner Peer Insights'ta yayınlanan yorumların sayısına, 
piyasadaki belirli bir satıcının genel derecesine ve here adresinde açıklanan diğer kriterlere göre 
belirlenir ve hiçbir şekilde Gartner ya da bağlı kuruluşlarının görüşlerini yansıtma amacı taşımaz.

2 Gartner, araştırma yayınlarında adı geçen hiçbir satıcıyı, ürünü veya hizmeti desteklemez ve teknoloji 
kullanıcılarına en yüksek dereceye veya başka bir unvana sahip satıcıları seçmelerini tavsiye etmez. 
Gartner araştırma yayınları, Gartner’ın araştırma kuruluşunun görüşlerinden oluşur ve gerçekler 
olarak yorumlanmamalıdır. Gartner, bu araştırmayla ilgili olarak, ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca 
uygunluk güvenceleri dahil olmak üzere sarih veya zımni hiçbir güvence vermez.

Koruma performansıyla tanınır

Kaspersky Lab güvenlik teknolojileri, 
dünyanın en çok test edilen ve ödül alan 
teknolojileridir.

Güvenlik ürünlerimiz yüksek tespit 
oranlarını ve düşük "hatalı pozitif 
sonuçlarla" başarılı bir şekilde bir araya 
getirerek çok sayıda ödül kazanmamızı 
sağlar.

Kaspersky Lab ürünleri, 2017 yılında 86 
bağımsız test ve incelemeye katılmıştır. 
Ürünlerimiz şu başarıları elde etmiştir: 

• 72 birincilik ödülü almıştır
• 78 kez ilk üçe girmiştir

* https://www.kaspersky.com/top3
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Basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü ile gelişmiş güvenlik teknolojisinin 
izlenmesini ve yönetimini kolaylaştırır

En yeni kullanıcı arayüzümüz, yöneticilere uç noktalarının güvenlik durumunu ve 

Kaspersky Endpoint Security çözümünün içindeki tüm Yeni Nesil Güvenlik işlevlerinin 

performansını "tek bakışta" görme imkanı sağlar. Bu işlevler aşağıdakileri içerir:

• Tehdit Koruması

• Açıklardan yararlanan yazılımları önleme

• Davranış Tespiti 

… ve daha fazlası.

Kaspersky Endpoint Security uygulamalarının büyük bir çoğunluğu tek bir birleşik yönetim 

konsolu aracılığıyla kontrol edilebilir.

Davranış Tespiti, Açıklardan Yararlanan Yazılımları Önleme ve Onarım 
Motoru

Kaspersky Endpoint Security, kurumsal ağda şüpheli etkinlik olup olmadığını proaktif bir 

şekilde inceler.

Bir uygulama başlatıldığında Yeni Nesil Teknolojiler uygulamanın davranışını izler. Şüpheli 

bir davranış tespit edilirse teknolojilerimiz uygulamayı otomatik olarak engeller. Ayrıca 

Kaspersky Endpoint Security işletim sisteminin dinamik günlüğünü, kayıt defterini ve daha 

fazlasını sakladığı için uygulamanın engellenmeden önce gerçekleştirdiği kötü amaçlı 

eylemler otomatik olarak geri alınabilir.

Her Dijital Kuruluş için daha fazla güvenlik 
çözümü
Yeni Nesil uç nokta koruma çözümü Kaspersky Endpoint Security, kuruluşların günümüzün 

yüksek tehdit ortamında güvende olmalarına yardımcı olmak için geliştirdiğimiz 

çözümlerden yalnızca biridir:

Gerçek Siber Güvenliği Keşfedin

Gerçek Siber güvenliğin yalnızca BT 
güvenlik olaylarını önlemekle kalmadığına 
inanıyoruz. Gerçek Siber Güvenlik aynı 
zamanda:
• Güvenlik sorunlarını öngörür
• Tehditleri tespit eder
• Güvenlik sorunlarına yanıt verir

Şirketler için Gerçek Siber Güvenliği nasıl 
sağladığımızla ilgili daha fazla bilgi için lütfen 
şu web adresini ziyaret edin: https://www.
kaspersky.com/true-cybersecurity

Uç Nokta Güvenliği

IoT Güvenliği

Tehdit Yönetimi ve Savunma
Gelişmiş tehditler ve hedefli saldırılarla ilişkili riski

tespit etme ve azaltma

Yeni Nesil siber güvenlik
teknolojilerine dayalı lider

çok katmanlı uç nokta
koruma platformu

Hibrit Bulut Güvenliği
Hibrit bulut ortamınız için tasarlanmış
sınırsız güvenlik

IoT sistemleri için özel olarak
tasarlanmış hepsi bir arada güvenlik

Endüstriyel Siber Güvenlik
Endüstriyel kontrol sistemlerine
özel koruma

Sahtekarlık Önleme
Çoklu kanalda gerçek zamanlı, proaktif sahtekarlık tespiti
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