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Rapor hakkında

Buharlı makinelerin ilk olarak 1800’lerde Sanayi Devrimi’nin 
kıvılcımını ateşlediği günden bugüne endüstriyel sistemler 
hız kesmeden gelişmeye devam etmektedir. Teknolojinin 
gelişmesiyle otomasyon daha yaygın hale geldikçe fiziksel 
cihazları izlemek ve kontrol etmek için bilgisayar donanımı ve 
yazılımının kullanımı olan Operasyonel Teknoloji (OT) ihtiyacı 
da artmış ve Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) OT ortamları 
için bir gereklilik haline gelmiştir.

Organizasyonlar; makinelerin ve sistemlerin bilgileri otomatik 
olarak paylaşmasını ve analiz etmesini sağlayan akıllı ve 
bağlantılı cihazlar (Nesnelerin İnterneti - IoT) kullanmaktadır. 
3G ile hız kazanan bağlantılı dünya, 5G ile sürekli ve 
gecikmenin minimum olduğu bir hal almaktadır. Dijital 
dönüşümün vizyonlarından biri, endüstriyel kontrol sistemlerini 
kurumsal BT sistemleri, iş süreçleri ve analiz kabiliyetleri 
ile birleştirmek ve entegre etmek için IoT cihazlarından 
yararlanmaktır.

BT ve OT’nin bu yakınlaşmasının faydaları yadsınamaz. 
Ancak, bu yakınlaşma kendine özgü riskleri ve zorlukları 
ortaya çıkarmaktadır. Daha fazla karmaşa, her gün gelişen 
yeni tehditler ve riskler, siber güvenlik istihbaratını ve analiz 
kabiliyetlerini giderek dijitalleşen OT ortamlarına entegre etme 
eğilimini artırmaktadır. 

EY Türkiye olarak, risklerin ve tehditlerin her geçen gün 
daha da arttığı OT/IoT ortamlarına yönelik siber güvenlik 
değerlendirmelerimizi içeren raporumuzu sizlerle 
paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Bu raporumuzda, geçmişte OT/IoT ortamlarını hedef alan 
saldırı tiplerini, güvenlik zafiyetlerini ve gereksinimlerini, 
ekosistem oyuncularını, sektör trendlerini ve bu saldırılara karşı 
ne gibi önlemler alınması gerektiğini inceliyoruz. Raporumuzun 
OT/IoT ekosistemi içerisinde yer alan organizasyonların 
faaliyetlerinde destek olmasını umarak keyifli okumalar dileriz.

Saygılarımızla, 

EY Türkiye  
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OT nedir?

Operasyonel teknoloji (OT) sistemleri, 
endüstriyel süreçlerin sürekliliğini kontrol 
etmek, sürdürmek, fonksiyonel ve 
teknik güvenliği sağlamak için kullanılan 
endüstriyel kontrol sistemleridir. 
Geleneksel OT ortamları büyük ölçüde 
kapalı ağlardı ancak artan cihaz sayısı 
ve birbirine bağlanabilirlik bu ortamları 
internete açarak onları daha erişilebilir 
hale getirerek cihazlarda verileri işlemeyi 
kolaylaştırdı.

IoT nedir?

Nesnelerin İnterneti (IOT), internete 
erişimi olan bağlantı noktaları ve 
denetleyicileri kullanarak veri toplayan ve 
veri alışverişi yapan cihaz ailesine verilen 
genel isimdir. loT, benzersiz bir şekilde 
tanımlanabilen fiziksel nesneler veya 
kendileri ve dış çevreleri ile etkileşimde 
bulunma yeteneğine sahip “nesneler” ağı 
olarak tanımlanabilir. Denetleyiciler ve 
bulut işleme yoluyla, bu cihazlar bağımsız 
düşünme, hareket etme ve çeşitli 
nedenlerle bilgi toplama yeteneğine sahip 
olabilir.

Bağlantılı cihazların artış trendi

Daha fazla bağlantı ile, iş birliği ve paylaşım içeren global ekonomide hızlanan 
bir değişim gözlemlenmektedir. Aşağıdaki grafikte, yıllara göre akıllı cihazlar 
arasındaki etkileşim trendi gösterilmiştir. 

Giriş – Temel kavramlar  1
Kaynak: EY Global 

Veri aktarımı ve depolama maliyetlerindeki hızlı 
düşüş, akıllı bağlantılı dünyanın büyümesini 
destekliyor.

“
Kaynak: EY Global OT/IoT Security 
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OT/IoT kullanım nedenleri

Yapılan araştırmalar, organizasyonların OT/IoT kullanım nedenleri 
ve faydalarına ilişkin çeşitli sonuçlar ortaya koyuyor. Aşağıda 
detaylandırıldığı üzere, operasyonların optimizasyonunu sağlamak ve 
çalışan üretkenliğini artırmak gibi nedenlerle OT/IoT teknolojilerinden 
faydalanan organizasyonlar, iş süreçlerinde etkinlik, verim ve kalite artışı 
hedefliyorlar. 

Organizasyonlar, OT/IoT'nin üretkenliği 
ve üretim kapasitesini artırma, iş 
giderlerini ve insan hatası olasılığını 
azaltma yoluyla nasıl yatırım geri 
dönüşü sağlayabileceğini hızlı bir şekilde 
görmeye başlıyor. OT/ IoT, müşteri 
memnuniyetini yükseltmeyi amaçlayarak 
organizasyonların daha iyi ve bilinçli 
kararlar almasını sağlarken bu süreçleri 
iyileştirme fırsatı yaratabilir. 

OT/IoT kullanımının faydaları

%56
Operasyonların
optimizasyonu

Tedarik zinciri
yönetimi

Çalışan üretkenliği

Kalite güvencesi

İş sağlığı ve güvenlik

%47

%44

%40

%40

%91

%91

%85

Etkinlik artışı

Verim artışı 

Kalite artışı 

Kaynak: Microsoft IoT Signals 

Organizasyonlar OT/IoT’yi 
benimsediklerinde, etkinlik, verim 
ve kalite artışı deneyimliyorlar. 

“
Kaynak: Microsoft IoT Signals 

01 02 03 04 05 06

Daha hızlı bağlantı: 5G
5G, 2019 yılında ticari olarak piyasaya 
sürülen yeni nesil mobil bağlantıya 
verilen addır. Bu yeni nesil mobil iletişim 
standardının en önemli faydası her şeye 
yüksek hızda bağlantı özelliği sunmasıdır. 
Standart prosedürlerden daha fazlası 
olan 5G, organizasyonlar ve üreticiler 
için gelirleri artırabilmek adına bir fırsat 
sunarak ve dünya çapında milyonlarca 
cihazı yüksek hızda ve düşük gecikme 
süresinde bağlayarak bağlantılı arabalar, 
nesnelerin interneti, akıllı şehirler 
ve akıllı evler gibi gelişmiş projelerin 
gerçekleştirilmesine olanak sağlamayı 
hedeflemektedir. 2024 yılı itibarıyla 
dünya genelinde 1,9 milyar 5G bağlantılı 
cihaz olması beklenmektedir.

Xcoffee’yi 
duydunuz mu?

Xcoffee, 1991 yılında 
Cambridge Üniversitesi tarafından 
bilgisayar laboratuvarına 
konumlandırılan kahve makinesidir. 
Üzerindeki farklı bir bilgisayara bağlı 
web kamerası ile kahve makinesinin 
doluluk durumunun izlenebildiği 
xcoffee, ilk IoT cihazı olma özelliği 
taşımaktadır.  
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OT/IoT verilerinin günümüzde organizasyonlar için finans parametresi olması nedeniyle, bunların güvenliğinin sağlanması 
organizasyon gelirlerinin korunmasında doğrudan bir etkiye sahip olacaktır. 

2Sektör trendleri ve geleceği

OT/IoT cihazlarından gelen veriler

13,6ZB* 79,4ZB*
2018 Yılı 2025 Yılı (Tahmini)

Kaynak: IDC      
*Zettabayt, 1ZB = 1,000,000,000,000 GB 

Sektör trendleri

OT/IoT verilerinden 
yararlanan 
organizasyonlar yeni 
gelir üretme modellerini 
benimsiyor.1

OT/IoT pazarı siber 
güvenlik odaklı yeni 
yaklaşımlara tanık 
oluyor. 2

OT/IoT gelişimi için kritik 
öneme sahip kablosuz 
bağlantılarda yenilikler 
görülüyor.3

Gelişen teknolojilerin 
yakınsaması OT/IoT'nin 
benimsenmesini daha da 
güçlendiriyor.4
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Kaynak: EY Global

1. Organizasyonlar yeni gelir üretme yöntemleri benimsiyor

•  OT/IoT yığını ticarileştirmesi: Devasa 
miktarlarda veri toplayan satıcılar, 
neredeyse her pazarın potansiyel lideri 
olarak konumlarını güvence altına 
alıyor.

•  Dijitalleştirilmiş varlık ekonomisi: 
Düşük maliyetli altyapı varlıkları, dolaylı 
maliyetler olarak değerlendirilmek 
yerine müşteri deneyimini geliştiren bir 
gelir yaratıcı olarak düşünülebilir.

•  OT/IoT değeri net entegrasyonu: Aynı 
müşterilerin değer ağı içerisinde yer 
alan organizasyonlar, müşteri de dahil 
olmak üzere herkes için çeşitli faydalar 
sağlayarak kendileri ve davranışları 
hakkında veri alışverişi yapabilir.
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Değer yaratma potansiyeli

•  OT/IoT değer zinciri entegrasyonu: 
Fiziksel ürünlerin içine yerleştirilmiş 
veya bunlarla entegre edilmiş OT/
IoT  cihazları, organizasyonların 
değer zincirlerini, doğrudan alıcı 
veya zincirdeki tedarikçilerin ötesine 
genişletmelerine olanak tanır.

•  Veri tabanlı ekonomi: OT/IoT, 
organizasyonların dijital varlıklarını 
(verilerini), erişimlerini kaybetmeden 
satmalarını sağlar. Satış organizasyonu 
yine de varlıkları gelir yaratmak için 
ve kendi seçtikleri başka yollarla 
kullanabilir. 

•  Mevzuata uygunluk: OT/IoT  verileri, 
kullanıcıların güvenlik prosedürleri 
ve bakım gereksinimleri için donanım 
parametrelerini uzaktan kontrol 
etmelerini sağlar.

•  Ürün geliştirme: OT/IoT cihazları, 
fiziksel bir ürünü çevre ile veya 
dinamik olarak nasıl etkileşime girdiği 
konusunda geliştirebilir. Bu genellikle 
bir ürünün üretimi sırasında yapılır.

•  Operasyonel mükemmellik: OT/IoT 
cihazları fiziksel bir varlığın ömrünü 
uzatabilir. Etkinliği artırmak için 
süreçleri otomatikleştirebilir. Bu, önemli 
ölçüde maliyet tasarrufu sağlar ancak 
yeni gelir potansiyeli düşük olabilir.

0201 03 04 05 06
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Siber güvenlik, karar vericiler arasında 
en büyük endişe kaynağı olmakla 
birlikte, OT/IoT'nin benimsenmesini 
engellememektedir. 

•  OT/IoT cihazları, yazılımın yanı sıra 
donanımdan kaynaklanan siber 
saldırılara da karşı savunmasız olduğu 
için, yeni siber güvenlik tehditleriyle 
karşı karşıya kalıyor.

•  Microsoft tarafından yapılan 
araştırmaya göre, organizasyonların 
% 97’si OT/IoT’yi uygularken siber 
güvenlik konusunda endişeli. 

Bağlı cihazlarda siber saldırılarda artış 
gözlemleniyor. 
•  Bağlı arabalar ayda 300.000 siber 

saldırı ile karşı karşıya (Karamba 
Security).

OT siber güvenlik standartlarına 
odaklanma
•  Daha fazla OT ortamları dijitalleşmeyi 

benimsediğinden, OT siber güvenliği 
önem kazanacak.

•  Organizasyonların yükselmek için 
OT'ye özgü güvenlik standartlarına 
odaklanması gerekecek.

•  Organizasyonlar, Güven Sözleşmesi 
(Siemens tarafından başlatılan) gibi BT 
ve OT güvenliğini içeren bütüncül bir 
siber güvenlik yaklaşımı geliştirmek için 
bir araya geliyor.*

*Kaynak: EY Global 

OT/IoT pazarı, çok çeşitli güvenlik 
açıklarına maruz kalsa bile yeni 
siber güvenlik odaklı yaklaşımlara 
tanık oluyor.

“
Kaynak: EY Global 

Dünya Ekonomi Forumu, siber 
güvenliği en kritik ilk 10 risk arasında 
tanımlamaktadır. 

“
Kaynak: WEF Global Risk Report 2020 

•  EY, OT siber güvenliği için 
standartlar oluşturmada ISA, NIST, 
NERC, TOGAF ve IoT Enstitüsü 
gibi organizasyonlara aktif olarak 
katkıda bulunmaktadır. 

•  EY aşağıdaki standartların 
geliştirilmesine katkıda 
bulunmaktadır:
•  ISA – 62443-2-1 - Endüstriyel 

otomasyon ve kontrol sistemi 
güvenlik yönetim sistemi

•  ISA - 62443-3-2 - Endüstriyel 
otomasyon ve kontrol sistemleri 
için güvenlik

2. Siber güvenlik odaklı yeni yaklaşımlar

0201 03 04 05 06
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3. Kablosuz bağlantıdaki 
yenilikler 

Bugün çok sayıda OT/IoT bağlantı 
teknolojisi var. 
•  Bir OT/IoT uygulaması için, bağlantı 

seçiminde dikkate alınan parametreler 
arasında hız, veri hızı, güç tüketimi ve 
maliyet yer almaktadır.

•  Mevcut durumda, 4G-LTE teknolojisi 
büyük OT/IoT dağıtımını destekliyor; 
2023'e kadar IoT bağlantısı için temel 
kablosuz teknolojiler arasında 5G, 
uydular ve Wi-Fi yer alacaktır. 

•  LoRa*, IoT uygulamalarında çok büyük 
bir potansiyele sahip olacak (Lora-
Alliance). 

Kablosuz bağlantı sayesinde yenilikler 
ve yeni hizmetler
•  5G'nin kablosuz ağların kısıtlı verim ve 

performansı nedeniyle daha önceden 
ticari olarak kullanım şansı olmayan 
birçok senaryoyu hayata geçirmesi 
bekleniyor. EDGE (SINIR)** bilişimin 
benimsenmesi muhtemel görünüyor. 

•  EDGE, bulut sağlayıcılarının 
yeni hizmetler ve iş modelleri 
oluşturmalarına fırsat tanıyor (2010 
yılındaki %10’luk orana kıyasla, 2024 
yılına kadar organizasyonlar tarafından 
üretilen verilerin %75’i geleneksel 
bir veri merkezi veya bulutun dışında 
gerçekleşecek. – Gartner). 

•  Yakın zamanda kullanıma alınan Wi-Fi 6 
teknolojisi, LTE ve 5G'ye benzer düşük 
gecikme ve hızlı dolaşım özellikleri 
sunuyor.

Haberleşme organizasyonları IoT 
portföyünü genişletiyor. 
•  AT&T, IoT odaklı dağıtım hizmetleri, 

yönetilen hizmetler, çözüm 
entegrasyonu ve siber güvenlik 
danışmanlığı hizmetleri sunuyor. 

•  Verizon, 40 profesyonel hizmet 
organizasyonu aracılığıyla IoT 
hizmetleri sunuyor. 

4. Gelişen teknolojilerdeki 
yakınsama 

Yapay zeka, OT/IoT verilerinin 
öngörülere ve eylemlere 
dönüştürülmesini sağlayarak akıllı 
otomasyon yeteneklerine yol açar.  
•  Yapay zeka ile OT/IoT’nin temel 

uygulamaları şunları içermektedir; 
tahmin, siber güvenlik, kullanıcı 
etkileşimi, optimizasyon, bilgisayar 
görüşü, gömülü yapay zeka.

Blockchain kullanma potansiyeli
•  Gartner'a göre, OT/IoT için blockchain 

uygulamaları bugün yeni ancak uzun 
vadede dönüştürücü olacak.

*	 LoRa:	Düşük	güçlü	geniş	alan	ağları	(LPWAN)	ile	IoT’nin	büyük	ölçekli	dağıtımı	hedefleyen	kar	amacı	gütmeyen	bir		 	 	
	 organizasyondur.	
**	 EDGE:	Verinin	üretildiği	yerde	işlenmesini	sağlayan	teknolojiye	verilen	addır.		

Kaynak: IDC

Kaynak:	SANS	2019	State	of	OT/ICS	Cybersecurity	Survey		

  OT operasyonları

 Kurumsal BT

  BT/OT ortak bütçe%30.8

%17.1

%38.5

%48.7

%31.6
%29.4

%17.9
%14.5

-%9.1

2017 2019 % Değişim

  Amerika

 Asya Pasifik

  EMEIA

282
321.4

362.8
406.8 450.7

497

141 176.7 212.9 242.5 269.4 293.1

177.5
203.8

230.9
257.5

286.1
317.4

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2017 vs. 2019 OT bütçe değişimleri

2018-2023 IoT harcamaları, Milyar $
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3Ekosistem oyuncuları ve OT/IoT 
siber güvenlik programları

Piyasadaki gelişmeler 

•  Siemens ve SAS, EDGE ve bulut için 
yapay zekaya entegre IoT analitiği 
sunmak için ortaklık kurdu.

•  Vodafone, IoT odaklı yeni uygulama 
geliştirme platformunu tanıttı.

•  IBM, bağlı cihazlar için siber güvenlik 
hizmetleri başlattı.

Kaynak: EY Global 

•  Microsoft ve Nokia, dijital fabrikalarda, 
akıllı şehirlerde, depolarda, sağlık 
hizmetlerinde ve diğerlerinde IoT'yi 
hızlandırmak için ortak oldu.

•  BMW, Microsoft ile iş birliği halinde 
Açık Üretim Platformu geliştireceğini 
duyurdu.

Donanım 
Modülleri ve 

Objeler 

Yazılımlar 

Servisler 

Standartlar 

Piyasa 
Çözümleri 

Standartlar / Organizasyonlar 

Haberleşme Hizmet Sağlayıcıları Sistem Entegratörleri 

IoT Platformları Güvenlik Analitik Gömülü Yazılımlar 

IoT Ağ Geçitleri Sunucular Storage Hizmet Sağlayıcılar IoT modülleri 

Bağlantı Protokolleri 

Kaynak: EY Global   
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Ekosistemde yer alan organizasyonlar, 
endüstriyel markalara BT ve OT 
ortamlarının nasıl çalıştığı hakkında 
bütünsel bir yaklaşımla tam bir fikir 
sunarak önemli siber güvenlik tehditleri 
riskini en aza indirmeyi hedeflemektedir. 
Gartner’a göre dünya çapında bilgi 
güvenliği ürün ve hizmetlerine yapılan 
harcamalar 2017’de %12,4 artışla, 
2018’de 114 milyar dolar fiyatını aştı. 
2022’de pazarın 170,4 milyar dolara 
çıkacağı öngörülmektedir. 

Kaynak: EY Global 

Ekosistem oyuncularının güvenli cihaz, 
iletişim ve bulut hizmeti sağlamak 
amacıyla yazılım güvenlik çözümleri, 
güvenlik donanımı geliştirme, yazılım 
ve EDGE odaklı OT/IoT güvenliğini 
kapsayan çok geniş bir ürün yelpazesi 
bulunmaktadır. Ayrıca, hizmet sağlayıcılar 
organizasyonların iş hedeflerine uygun 
siber güvenlik stratejisi geliştirebilmeleri 
için uçtan uca siber güvenlik programları 
tasarlamaktadır. Aşağıdaki grafikte farklı 
sektör ve büyüklükteki organizasyonların 
siber güvenlik program hacimleri ve bu 
programlara ek olarak, pozitif ve negatif 
gözlemlere yer verilmiştir. 

Ekosistem oyuncuları neler yapıyor? 

İşleyen OT/IoT siber güvenlik programları: Mevcut durum analizi
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Üretim tesisi sayısı

 Pozitif alanlar

•  OT/IoT siber güvenlik önlemleri için 
C düzeyi ve üst yönetimin artan 
farkındalığı ve desteği gözlemlenmiştir.

•  OT/IoT siber güvenlik programları, 
ilerlemede şeffaflık sağlarken olgun bir 
uygulama yoluna ulaşmıştır.

 Gelişime açık alanlar

•  Organizasyonlar incelendiğinde; OT/
IoT varlıklarının devreye alınma, işletme 
ve değişiklik yönetim süreçlerine yeteri 
kadar önem verilmediği karşımıza 
çıkmaktadır. 

•  Siber güvenlik önlemleri çoğunlukla 
eski (legacy) ortamları güvence altına 
almayı amaçlamakta ve gelecekteki 
zorlukları ve pazardaki gelişmeleri 
öngörmemektedir. 
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4OT/IoT ortamlarını hedef alan 
siber güvenlik olayları  

OT/IoT siber güvenlik olayında yer 
alan ilk saldırı vektörünü (giriş noktası) 
tanımlayabilmek oldukça önemlidir. 2019 
yılı için, önde gelen vektörler yandaki 
grafikte detaylandırılmıştır.

İlgili aktörler, artan siber güvenlik 
farkındalığı eğitimi, fiziksel çevre 
kontrolleri, daha güçlü fiziksel varlık 
yönetimi politikaları ve prosedürleri, 
varlık envanterleri ve tanımlama, kontrol 
sistemi topolojilerine görünürlük, 
bağlı siber varlıklar ve bunların cihaz 
yapılandırmalarına duyulan ihtiyacın altını 
çizmektedir. Fiziksel erişim olaylarına 
mevcut iş gücü üyeleri (çalışanlar, hizmet 
sağlayıcılar, danışmanlar ve yükleniciler) 
hakimdir. Uzaktan erişim siber saldırıları, 
büyük bir çoğunlukla kötü niyetli 
bilgisayar korsanlarından, tedarik zinciri 
saldırıları ise mevcut hizmet sağlayıcılar, 
danışmanlar ve yükleniciler tarafından 
kaynaklanmaktadır. 

OT/IoT ortamlarını hedef alan olaylar için ilk saldırı vektörleri ve anahtar aktörler 

Yıllık siber güvenlik olaylarından kaynaklanan ortalama mali kayıp

575 Milyar $

Fiziksel erişim

Uzaktan erişim

Güvenli uzaktan 
erişim

Hizmet bakım 
ve danışmanlığı

Tedarik zinciri

%56

%41

%38

%34

%19

%4
7

%40

%33 %33

%5
0

%5
0

%5
0

%5
0

%46

%27

%18
%17

%6
7

%50 %50

%6
7

%5
5

%5
5

%30
%25

%13

%17
%17

%6
7

%33

Tedarik zinciriFiziksel erişim Uzaktan erişim Güvenli uzaktan 
erişim

Hizmet bakım ve 
danışmanlığı

  Mevcut çalışanlar

 Mevcut hizmet sağlayıcılar, danışmanlar, anlaşmalı taraflar

  Hackerlar

  Organize suçlar

  Yabancı ulus devletler ve devlet destekli partiler 

Kaynak: EY Global OT/IoT Security 

Kaynak:	SANS	2019	State	of	OT/ICS	Cybersecurity	Survey	
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Geçmiş olaylardan yeteri kadar ders alındı mı?

Endüstriyel ortamlar dijital 
olarak dönüştürüldükçe, 
daha bağlantılı ve 
savunmasız hale gelirler.

“
Kaynak: EY Global 

Marconi Radio Hack
Marconi telegraf sisteminin saldırıya uğraması 
tarihteki ilk siber saldırılardan biri olarak 
görülmektedir. Mors kodu yazısı aracılığıyla Nevil 
Maskelyn tarafından telegraf üzerinde "Sıçanlar" 
yazılması sağlanmıştır. 19

03

STUXNET 
2010 yılında STUXNET virüsü, virüslü ve kontrolsüz USB 
cihazlarıyla operasyonel ağa girdi. Virüs o kadar iyi 
tasarlanmıştı ki, Windows’un birden fazla sıfırıncı gün 
siber güvenlik açıklarından yararlandı ve karmaşık SCADA 
sistemlerine saldırmak için tasarlandı. STUXNET, 30.000'i 
İran'da, 15.000'i ise Almanya, Fransa, Hindistan ve 
Endonezya’da bulunan toplamda 45.000 bilgisayar ve 
enerji santralini etkilemiştir. 

20
10

IoT – Otomobil saldırısı
İki siber güvenlik araştırmacısı bir otomobil 
markasının uzaktan (internet üzerinden) nasıl 
saldırıya uğradığını gösterdi. Saldırı kapsamı, 
araç klimasını açmak gibi önemsiz şakalardan, 
aracı yönlendirmeye ve motoru kapatmaya kadar 
uzamaktadır.  

20
15

IoT – Mirai 
Mirai, bağlı cihazlar olan IP kamera ve ev 
yönlendiricilerini (router) hedef alan kötü amaçlı 
yazılıma verilen addır. Mirai tarafından enfekte olan 
cihazlar sürekli olarak IoT cihazlarının IP adreslerini 
taramaktadır. Mirai tarafından ele geçirilen cihazlar 
kullanılarak büyük hizmet dışı bırakma saldırıları 
gerçekleştirilmiştir.  

20
16

IoT – Akvaryum saldırısı 
Kumarhanenin akvaryumunda uzaktan izleme ve 
besleme için kullanılan bağlı termometre, en çok 
harcama yapan ziyaretçiler hakkında veri elde etmek 
isteyen bilgisayar korsanları için mükemmel erişim 
noktası sağladı. Bilgisayar korsanları toplamda 10 GB 
kişisel veri çaldı ve Finlandiya'daki uzak bir sunucuya 
gönderdi.

20
17
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5OT/IoT için siber güvenlik zafiyetleri 
ve risk azaltma gereksinimleri

Son birkaç yılda, operasyonel ağlardaki 
siber güvenlik ihlallerinin kamuya açık 
etkisi ve karmaşıklığı artmış, bu durum 
riske dayalı bir güvenlik yaklaşımı 
talebini artırmıştır. Ne yazık ki, birçok 
organizasyon, siber güvenlik denetimleri 
bulunmadığından veya sadece BT’ye 
odaklandığından, OT/IoT ortamlarındaki 
siber güvenlik açıklarından genellikle 
habersizdir. 

Bu siber güvenlik açıklarından yararlanan 
davetsiz misafirlerin uzunca bir süre 
tespit edilmeden bilgi topladığına ve 
bir saldırı hazırladıklarına dair kanıtlar 
bulunmaktadır. Bazı durumlarda, 
siber saldırı başlatıldığında ve hasar 
verildiğinde istismar görünür hale 
gelmiştir. OT/IoT güvenlik programının 
uygulanması temel bir adımdır, 
organizasyonlar hızlı bir şekilde aksiyon 
almalıdır.

Aşağıdaki grafikte detaylandırıldığı üzere, son yıllar dikkate alındığında OT/IoT sistemlerini hedef alan siber saldırıların sayısında ciddi 
bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. 

Tehditlerin farkında mısınız? 

Kaynak:	EY	Global	Information	Security	Survey	
2020 

Kaynak:	IBM	OT	Security	Imperative		2020	

OT/IoT ortamlarını 
hedef alan siber 
saldırılar artıyor.

“
Kaynak: EY Global 

Suudi Arabistan’da 
bir petrokimya 
organizasyonu 

fiziksel süreçlerini 
engelleyecek bir siber 
saldırıya maruz kaldı.

Petrokimya

Kötü amaçlı 
“NotPetya” yazılımı 
Maersk firmasının 
dünya çapındaki 
operasyonlarını 

kesintiye uğrattı.

NotPetya

Bir hidroelektrik 
jeneratörünün gizli 

SCADA sistem verileri 
açığa çıkarıldı.

Dark Web

Saldırganlar bir su 
firmasının su akışı ve 
kimyasal seviyesini 

kontrol eden SCADA 
sistemine sızdı.

Enerji ve altyapı

2015 2016 2017 2018 2019 2020

BlackEnergy ile bağlantı 
kuran bir arka kapı 

keşfedildi ve Ukrayna’da 
200.000’den fazla hane 

elektriksiz kaldı.

BlackEnergy

Son 12 aydaki ihlallerin sadece %26’sı 
Güvenlik Operasyonları Merkezi (SOC) 
tarafından tespit edilmiştir.

%26

OT/IoT ortamlarını hedef alan siber saldırı artış trendi
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Kaynak:	OWASP	Kaynak:	EY	Global	Information	Security	Survey	
2020 

Kaynak: EY Global 

Siber güvenlik zafiyetleri 
nelerdir?

•  Zayıf, tahmin edilebilir veya sabit 
parolalar: Bu parolalar kaba kuvvet 
saldırına açık ve tahmin edilebilir 
parolalardır. Yetkisiz erişim sağlayan 
donanım veya istemci yazılımlarına arka 
kapı dahil edilmesine olanak sağlar. 

•  Güvenli olmayan ağ hizmetleri: 
Cihazlarda çalışan gereksiz ve güvenli 
olmayan hizmetlerdir. Bu hizmetler, 
uzaktan yetkisiz erişime sebep 
olabilmektedir.

•  3. Taraf hizmetler: 3. Tarafların kritik 
cihazlara internet üzerinden ve/veya 
fiziksel olarak kontrolsüz erişiminin 
olması, zafiyetlere yönelik yeterli 
yamaların yayınlanmaması, güvenli 
teslimat eksikliği (taşıma sırasında 
şifrelenmemiş) vb. bulunmasıdır.  

•  Güvensiz veya eski bileşenlerin 
kullanımı: Cihazın güvenliğinin 
aşılmasına izin verebilecek kullanımdan 
kaldırılmış veya güvenli olmayan 
yazılım bileşenlerinin/kitaplıklarının 
kullanılmasıdır.

•  Güvenli olmayan veri aktarımı ve 
depolama: Kaydedilen veri, transfer 
halindeki veri veya veri işleme faaliyeti 
sırasında kullanılmakta olan ekosistem 
dahilinde herhangi bir yerde hassas 
verilerin şifrelenmemesi veya erişim 
kontrolü eksikliğidir.

•  Cihaz yönetimi eksikliği: Varlık 
yönetimi, güncelleme yönetimi, güvenli 
hizmetten ayırma, sistem izleme ve 
yanıt yetenekleri dahil olmak üzere 
üretimde kullanılan cihazlarda güvenlik 
desteği eksikliğidir.

OT/IoT güvenlik 
stratejiniz temel 
ilkelere odaklanarak 
başlar.

“
Kaynak: EY Global 

Organizasyonların % 59'u son 12 ayda 
ciddi bir ihlal yaşamıştır.

%59

Yönetim kurullarının sadece %20'si 
siber saldırı azaltma önlemlerine 
güvenmektedir.

%20

Organizasyonların yalnızca %36'sı siber 
güvenliğin yeni bir iş girişiminin planlama 
aşamasından itibaren dahil olduğunu 
söylemektedir.

%36

5G risklerini biliyor 
musunuz?

5G’nin daha fazla bağlantıya ve 
bant genişliğine sebep olması siber 
güvenlik sorunlarını da beraberinde 
getirmektedir. 

•  Altyapıya hizmet dışı bırakma 
(DoS) saldırıları: Ağ kontrol 
öğelerinin ve şifrelenmemiş kontrol 
kanallarının hizmet verememesi

•  Son kullanıcı cihazlarına DoS 
saldırıları: Kullanıcı cihazlarındaki 
işletim sistemleri, uygulamalar ve 
yapılandırma verileri için eksik siber 
güvenlik önlemleri

•  Dolaşım (roaming) güvenliği: 
Kullanıcı güvenliği parametrelerinin 
bir operatör ağından diğerine 
dolaşım ile güncellenmemesinin 
güvenlik tehlikelerine yol açması

•  Radyo arayüzlerinin güvenliği: 
Güvensiz kanallar üzerinden 
gönderilen telsiz arayüzü şifreleme 
anahtarları 

•  Kullanıcı veri düzlemi (User 
Plain*) bütünlüğü: Kullanıcı veri 
düzlemi için şifreleme bütünlüğü 
koruması bulunmaması 

Kaynak:	EY	5G	Security	Roadmap
*Kullanıcı	veri	düzlemi	(User	Plain):	
Ağ	kullanıcısının,	veri	trafiğinin	taşındığı	
ortama	verilen	addır.				
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OT/IoT siber güvenlik 
iyileştirme ihtiyaçları nelerdir?

•  Envanterlerin çıkarılması ve güncel 
olarak takip edilmesi, ağ özellikli 
cihazların, bağlantıların, protokollerin 
takip edilmesi gerekmektedir. Mevcut 
ağ erişim kontrolü ve ağ izleme 
yöntemleriyle OT/IoT ortamında 
maliyeti düşük tutarak siber güvenliği 
sağlamak seçenekler arasındadır. 
Öncelikle, ekipler neyi koruyacaklarını 
bilmelidirler. 

•  OT/IoT ve BT’nin entegre edilmesi 
ile operasyonel performans artabilir 
ve teknoloji kaynaklarının ortak 
kullanımı sebebiyle maliyetin düşmesi  
sağlanabilir. BT ve OT/IoT’nin güvenlik 
testlerini ortak yapması öneriler 
arasinda yer almaktadır.

•  Güvenlik Operasyonları Merkezi 
(SOC) analistlerinin manuel olarak 
faaliyetlerini azaltmak ve verimliliğin 
artması amacıyla yapay zeka destekli 
ürünler kullanılması öneriler arasında 
yer almaktadır. 

•  5G’nin daha fazla bağlanabilirlik ve bant 
genişliği sağlaması nedeniyle bakım, 
destek ve cihazların izlenmesi 5G için 
önemli bir rol oynamaktadır.

•  OT/IoT siber güvenlik gelişimi için dört 
önemli başlık ele alınmalıdır: 
• İletişimleri korumak, 
• Cihazları korumak, 
• Cihazları yönetmek, 
• Sistemi anlamak.

•  Organizasyonların OT/IoT çözümleri 
için başvurabilecekleri standartların 
oluşturulması gerekliliğine vurgu 
yapılmaktadır. 

Daha güvenli 5G için öneriler

Güvenli 5G altyapısı ve mimarisi: Altyapı ve mimari güçlendirmesi için 
anahtarlar, yönlendiriciler, SIEM vb. önerilmektedir.

•  Test ve izleme: Düzenli olarak testlerin yapılması olağanüstü durumların tespiti 
için kullanılabilir. 

•  Güçlü siber güvenlik standartları: Devletler ve organizasyonlar uluslararası 
siber güvenlik standartlarının gelişmesi ve desteklenmesinde rol oynamalıdır. 

•  Kimlik doğrulama: Dolaşım ve bulut hizmetleri, kullanıcı kimliği doğrulamasında 
kullanılabilir. 

•  Yapılandırma doğrulaması: SDN (Software Defined Network) anahtarlarında akış 
kuralları doğrulaması kullanılabilir. 

Kaynak:	EY	5G	Security	Roadmap		

EY Siber Güvenlik ekipleri tarafından global standartlar çerçevesinde gerçekleştirilen 
değerlendirmeler sonucunda, sektörel olarak OT/IoT siber güvenlik olgunluk seviyeleri 
1 ile 5 puan arasında skorlanmıştır. Seçili sektörler için sonuçlara aşağıdaki grafikte yer 
verilmiştir. 

OT/IoT siber güvenlik olgunluk seviyeleri

1: Başlangıç/Planlama, 2: Yönetilen, 3: Tanımlanmış, 4: Ölçülebilir, 5: Optimize

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
Tüketici ürünleri Sağlık Otomotiv Havacılık

  Mevcut olgunluk       Hedeflenen olgunluk
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OT/IoT siber güvenlik 
standartları

Organizasyonlar BT siber güvenliğine 
verdikleri öneme ek olarak, OT/IoT 
sistemlerine yönelik yayınlanmış ve 
küresel otoritelerce iyi uygulama örneği 
olarak kabul edilen standartlara uyum 
sağlayarak, OT/IoT güvenliğini artırmayı 
hedeflemektedir. 

OT/IoT sistemlerine yönelik tasarlanan 
siber güvenlik standartlarının 
bazıları yan tarafta listelenmiştir. Bu 
standartlara uyumun artması ile birlikte 
organizasyonlar müşteri güvenini 
artırma yolunda önemli bir ilerleme 
sağlamaktadır.

Aşağıdaki grafikte siber güvenlik 
sektöründe yer alan çerçeveler ve 
standartların oluşturulmasına katkı 
sağlayan topluluklar odak noktalarına 
göre gruplandırılmıştır. Ek olarak, bu 
standartların organizasyonlar tarafından 
benimsenme nedenlerine yer verilmiştir. 

• Siber risk azaltma 

• Mevzuata uygunluk

• İş kolaylaştırma

• Operasyonel etkinlik ve verimlilik

• Maliyet kontrolü

OT siber güvenlik standartları
Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü

•  NIST 800-53 Bilgi Sistemleri ve Organizasyonları Güvenlik ve Mahremiyet Kontrolleri 
•  NIST SP 800-82 Endüstriyel Kontrol Sistemi (EKS) Güvenlik Kılavuzu
•  ev.3 Ağu 2009 Federal Bilgi Sistemleri ve Organizasyonları İçin Önerilen Güvenlik 

Kontrolleri
•  Kritik Altyapı Siber Güvenliğini Geliştirme Çerçevesi

Uluslararası Otomasyon Topluluğu

•  ANSI / ISA-99.00.01-2007, Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol Sistemleri için 
Güvenlik

•  ANSI / ISA-99.02.01-2009, Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Güvenlik 
Programı Kurmak

•  ISA-62443 Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Güvenliği
•  ISA-99.03.03, Sistem Güvenlik Gereksinimleri ve Güvenlik Güvence Düzeyleri

Kuzey Amerika Elektrik Güvenilirlik Kurumu

•  NERC-CIP 002-009, Kritik Altyapı Koruma

Amerikan Petrol Enstitüsü

•  API-1164, Boru Hattı SCADA Güvenliği
•  API-1165, Boru Hattı SCADA Ekranları için Önerilen Uygulama
•  API-1167, Alarm Yönetimi (geliştirilme aşamasında)

Amerikan Gaz Derneği

•  AGA-12, SCADA Şifrelemesi

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı/ Uluslararası Elektroteknik Komisyonu

•  ISO/IEC 27001/27002/27019

ictQATAR - Katar Ulusal Bilgi Güvencesi

•  Ulusal EKS Güvenlik Standardı
•  NESA – Birleşik Arap Emirlikleri Bilgi Güvenliği Standardı
•  NCRMF - Ulusal Siber Risk Yönetimi Çerçevesi

OT/IoT siber güvenlik standartları
OT/IoT standartlarının 
uygulama nedenleri

Kaynak: EY Global 

BT siber güvenliği

IoT
siber güvenliği

OT
siber güvenliği

Siber 
güvenlik 

standartları

Dayanıklılık
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6Aşağıdaki tabloda uluslararası alanlarda kabul edilmiş farklı standartların birden çok kontrol 
noktasındaki kapsayıcılığı değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme alanları ISO 
17799

API 
1164

IEEE 
1402

AGA 
Report 
No. 12

NERC 
Security 
Guideline

NERC 
1200

NERC 
1300

ISA 
TR99-01

ISA TR 
99-02 PCSRF IEC 

62210
IEC 
62351

Erişilebilirlik ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Erişim kontrolü

Erişim kontrolü için iş 
gereklilikleri ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kullanıcı erişim 
yönetimi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kullanıcı sorumlulukları ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ağ erişim kontrolü ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

İşletim sistemi erişim 
kontrolü ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Uygulama erişim 
kontrolü ✔ ✔

Sistem erişim ve 
kullanımının izlenmesi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mobil bilişim ve uzaktan 
çalışma endişeleri ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Saha cihazlarına erişim ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sistem geliştirme ve bakım

Sistem güvenlik 
gereklilikleri ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Uygulama sistemlerinde 
güvenlik gereksinimleri ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kriptografik kontroller ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SCADA Kriptografik 
sistem bileşen 
gereklilikleri

✔ ✔ ✔ ✔

SCADA Kriptografik 
sistem performans 
gereklilikleri

✔ ✔

SCADA Kriptografik 
sistem tasarım hedefleri ✔ ✔ ✔ ✔

Anahtar yönetimi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sistem dosyalarının 
güvenliği ✔ ✔ ✔ ✔

Geliştirme ve bakım 
süreçlerinin güvenliği ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Güvenlik yama yönetimi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kaynak: EY Global 
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6Kritik altyapı ve sektörel 
etkiler

Kritik altyapı nedir? 

Bir ulusun kritik altyapısı, o ulusun 
ekonomisi, güvenliği ve refahı için gerekli 
olan omurgayı oluşturmaktadır. Kritik 
altyapıyı biz evlerimizde kullandığımız 
enerji, içtiğimiz su, ulaşımımızı sağlayan 
araçlar, alışveriş yaptığımız mağazalar, 
ailemiz ve arkadaşlarımızla iletişim 
kurmamızı sağlayan haberleşme 
sistemleri olarak bilmekteyiz.*

OT/IoT cihazlarının kritik endüstrilerde 
geniş kullanım alanı bulması, önemli 
hizmetlerin sağlanmasına destek olması 
ve bu hizmetleri dönüştürmesi; bu 
cihazların siber güvenlik unsurlarına özel 
bir önem verilmesi gerekliliğini meydana 
getirmektedir.

Endüstriyel OT/IoT genel olarak ‘’M2M’’ 
(Machine to Machine) olarak adlandırılan 
sistemler ve servisleri kapsamaktadır. Bu 
sistemler çevresel ve sosyal altyapılar 
ile yakın bir entegrasyon içerisindedir. 
Bu nedenle kritik altyapı söz konusu 
olduğunda siber güvenlik çok büyük bir 
önem kazanmaktadır.

Kritik altyapı ihtiva eden 
sektörler  

Kritik altyapıların yönetimi ve izlemesi 
internet kullanımının yayılması ile 
artmaktadır. Ancak, OT/IoT cihazlarının 
çoklu etkileşimi ve yüksek profilli 
potansiyel kritik altyapı hedefleri, bir 
zamanlar ayrı fiziksel ortamlar olan kritik 
altyapıları siber saldırganlar için etkileyici 
saldırı noktalarına dönüştürmüştür. 
Sektörel bazda kritik altyapılara yönelik 
zorluklar ve örnek sektör incelemeleri bir 
sonraki sayfada detaylandırılmıştır. 

OT/IoT teknolojileri 
farklı siber güvenlik 
endişelerini beraberinde 
getirmektedir.

“
Kaynak: EY Global 

*Kaynak:	Homeland	Security	

UlaşımSağlık

Su arıtma

Enerji

Bankacılık

Telekom

Kritik altyapı: 
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Kritik altyapılara zarar veren sektörel zorluklar 

Örnek sektör incelemesi: Enerji sektörü – OT/IoT tehdit ortamı  

Siber saldırının ortalama maliyeti 

12,80M**

11,50M**

9,21M**

2,75M**

2,28M**

Kaynak:	Frost	&	Sullivan,	HP	Enterprise,	Accenture	2019	Cost	of	Cyber	Crime	Study
*Pivot	saldırıları:	Ele	geçirilen	bir	sistem	kullanılarak	aynı	ağ	içerisindeki	diğer	
sistemlere	saldırılmasıdır.		

 **1 M = 1,000,000 $

Kaynak: EY Global 

Makine etkileşimi genellikle siber 
güvenlik unsurlarını göz önünde 
bulundurmayan tedarikçiler tarafından 
yürütülmektedir.

Siber güvenlik harcamalarının 
donanımın fiyatını aşması, ucuz veri 
işlemesi ve daha ucuz sensörler, 
güvenlik harcamalarının yapılmasını 
engellemektedir.

Bu durum, milyonlarca zafiyetli ve ele 
geçirilmeye hazır cihaz yaratmaktadır.

GÜVENLİK

GÜ
V

EN
Lİ

K

GÜ
V

EN
Lİ

K

Varlık performans yönetimi
ekipman etkinliğini ve
güvenilirliğini arttırmaktadır.

Tedarik zinciri yönetiminde 
arttırılmış gerçeklik

Akıllı izleme 
& teslimat

Gelişmiş ölçüm altyapısı 
enerji etkinliğini arttırmaktadır

Geleceğin
deposu

Bulut
Makine öğrenmesi Yapay zeka

BI Analitik

> >

Petrol ve gaz
•  Siber güvenliğin zayıf uyumu
•  Birincil kaygılar: Hedefli oltalama & Pivot saldırıları*
•  Beceri ve farkındalık eksiği  

İlaç
•  Standartlaştırılmış ve katmanlı koruma
•  Birincil kaygılar: İç tehditler ve İnsan hataları
•  Siber güvenliğe öncelik verilmemesi

Enerji ve altyapı
•  Bağlantılı eski (legacy) sistemler
•  Birincil kaygılar: İç tehditler ve İnsan hataları
•  İzole ağ olarak çalışma üzerine tasarım eksikliği

Otomotiv
•  Üst düzey kişisel siber güvenlik ihtiyacı
•  Birincil kaygılar: Rakip saldırıları, ağ sızıntısı, fiziksel 

güvenlik ve müşteri veri hırsızlığı

Haberleşme
•  Kontrolsüz veri paylaşımı yönetimi
•  Birincil kaygılar: Veri kaybı ve Bulut hizmetleri
•  Cihaz ve medyaların fiziksel kaybı
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IoT teknolojisi, maliyetleri düşürmek ve 
hasta bakım sürecini iyileştirmek isteyen 
sağlık sektörünün faaliyetlerinde köklü 
değişikliklere neden oluyor. 2021 yılına 
kadar dünya çapında 136,8 milyar dolara 
ulaşacağı tahmin edilen sağlık sektörü 
IoT cihaz pazarı, talebi karşılamak 
için yarışırken, sağlık kuruluşlarına ve 
hastalara tanımlanamayan siber güvenlik 
riskleri getiriyor.

Sağlık sektöründeki IoT cihazlarına 
yönelik güvenlik endişeleri

1. İnfüzyon ve insülin pompaları
İnfüzyon pompaları, bugün kullanılan tüm 
tıbbi IoT cihazlarının yarısından fazlasını 
oluşturuyor. Tıp uzmanları artık IoT 
kontrollü infüzyon ve insülin pompaları 
ile kan, salin ve diğer tıbbi sıvıları 
uzaktan yönetebilir hale geldi. Pompalar 
kablosuz uzaktan kumanda kullandığı, 
internete bağlandığı, hasta verilerini 
aktardığı ve kritik terapiler sağladığı 
sürece teknolojiye güvenlik açıkları eşlik 
edecektir.

2. Güvenlik kameraları
Siber saldırganlar, varsayılan kullanıcı 
adlarını ve parolalarını kullanarak, yüksek 
profilli hizmetlere, uygulamalara, web 
sitelerine veya organizasyonlara karşı 
küresel ölçekte hizmet dışı bırakma 
saldırıları başlatmak için internete 
bağlı cihazlara komut verebilmektedir. 
Ayrıca bu durum, bağlı kameralar 
vasıtasıyla hasta verilerine erişim riskini 
doğurmaktadır.

3. Kablosuz yaşamsal monitörler
Kalp atış hızı, kan şekeri ve diğer hayati 
önem taşıyan şeyleri, Bluetooth veya 
diğer kablosuz iletişim teknikleriyle 
doğrudan hekime ve hastaya aktarabilen 
kablosuz cihazlar, hasta taburcu olsa 
bile hasta sağlığını izlemek için uygun 
yöntemlerdir. Doktorlar ve hastalar, 
cep telefonları, uygulamalar, diğer 
cihazlar aracılığıyla hayati anormal 
durumlar hakkında kolayca uyarılabilir. 
Veri ve cihazın siber saldırılara maruz 
kalmasından kaçınmak için kablosuz ağın 
şifreli ağlar ve uygulamalar üzerinden 
izlenmesi önem taşımaktadır. 

Güvenlik çözümleri
Yönetilen Tespit ve Müdahale (MDR 
– Managed Detection and Response) 
hizmeti, sağlık sektörü IoT cihazlarının 
siber güvenliğinin sağlanması açısından 
yardımcı olabilir. Bir tehdit aktörü 
savunmasız bir IoT cihazına saldırırsa, 
ağı aktif olarak izleyen güvenlik 
analistleri daha fazla araştırma yapılacak 
anormalliği görecektir. Buna karşılık, eğer 
gerçekten bir olay meydana gelmişse, 
tehdide yanıt vermeye yardımcı olabilirler. 
Sonuçta, ister organizasyon içi ister 
dış kaynaklı olsun, tespit ve yanıt için 
koordineli bir strateji, hastalar ve onlara 
hizmet veren kuruluşlar için tıbbi IoT 
cihazlarını güvenli bir şekilde kullanmanın 
en önemli yoludur.

Kaynak: CI Security 

Çek Cumhuriyeti Hastane Saldırısı
2020 yılı Mart ayında Çek 
Cumhuriyeti’nde COVID-19 
hastalarına hizmet veren bir sağlık 
merkezi siber saldırıya uğramıştır. 
Saldırı sonucunda hastanenin farklı 
tesisler ve veritabanları arasında veri 
akışı yeteneği kesintiye uğramıştır. 

Kaynak:	Bit	Defender	

IoT güvenliğinin sektörel 
etkileri: Sağlık sektöründe IoT
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Ulaşım sektöründe IoT

IoT, ulaşım sistemlerinin otomasyon 
ve veri analitiğinin temel teknik ve iş 
trendlerini bir araya getirmesi yoluyla 
ulaşım sistemlerinin veri ve bilgileri nasıl 
topladığını derinden değiştirerek ulaşım 
endüstrisini dönüştürme potansiyeline 
sahiptir. Ulaşım sektöründe IoT 
kullanımının başlıca faydaları aşağıda 
verilmiştir; 

•  Yolcu deneyimini iyileştirme
•  Seyahat güvenliğinin artırılması
•  Trafik yoğunluğunun azaltılması
•  Enerji verimliliğinin artırılması
•  Operasyonel performansın artırılması 

Sektörel zorluklar

IoT, daha fazla siber güvenlik riskinin 
yanı sıra ağ ve veri yönetimi için zorluklar 
sunan benzeri görülmemiş veri akışları 
getirmektedir. Bu sorunların üstesinden 
gelmek için, ulaşım yetkililerinin 
geleneksel ağ tasarımlarını yeni ağ 
zekası, otomasyon ve siber güvenlik 
düzeyleri sağlayacak şekilde uyarlamaları 
gerekmektedir. 

Siber saldırı ve veri kaybına karşı güvenli 
bir ortam sağlanmalıdır.

Ulaşım IoT bileşenlerindeki ağa bağlı 
cihazlar ve sensörler, birden çok saldırı 
vektörü yarattığından, siber suç risklerini 
azaltmak için güvenlik çok önemlidir. 

Siber saldırılar

IoT'nin ulaşımda yaygınlaşması, 
sensörlerin ve bağlı cihazların da artması 
ile ağ saldırı yüzeyini büyük ölçüde 
genişletmektedir. Bu durum, siber 
güvenlik tehditlerinin patlamasına neden 
olmaktadır. 

•  Siber saldırganlar, Kasım 2016'da 
San Francisco Muni toplu taşıma 
sistemi ağına saldırdı ve fidye yazılımı 
programının bir parçası olarak bilet 
makinelerini ve diğer bilgi işlem 
altyapısını kullanılamaz hale getirdi.

•  2017'de bir Alman konteyner gemisi 
siber saldırıya uğramış ve siber 
saldırganların navigasyon sisteminin 
tam kontrolünü ele geçirdiği tespit 
edilmiştir.

•  Ağustos 2018'de Air Canada, 20.000 
kişinin kişisel verilerini etkileyen bir 
siber güvenlik ihlal olayı bildirdi. Aynı yıl 
Eylül ayında British Airways, 380.000 
kişiyi potansiyel olarak etkileyen bir 
ihlal yaşadıklarını açıkladı.

Ulaşım alternatiflerine yönelik tehdit vektörleri

  Filo takibi, yol boyu göstergeler, ikaz işaretleri

 Kule operasyonları, pist işaretleri, uçak içi göstergeler 

 Sinyalizasyon, ray operasyonları, iletişim sistemleri

  Liman güvenliği, gemi takip mekanizmaları, GPS altyapısı 
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Akıllı ev sistemleri

•  Akıllı ev: Akıllı ev sahiplerinin 
kullanmakta olduğu buzdolabı, fırın, 
aydınlatma gibi internet üzerinden 
uzaktan komut yöntemiyle kontrol 
edilebilen, bir öğrenme ve tahmin 
etme yeteneği içerebilen bağlı cihazlar 
ailesine verilen addır.

•  Ev otomasyonu: Bir evdeki işlevlerin 
uzaktan veya otomatik olarak 
kontrol edilmesini, izlenmesini ve 
düzenlenmesini sağlayan ağa bağlı 
cihazlar ve hizmetlere verilen addır. 
Hizmetler, ev ağının bakımını veya 
kontrolünü içerir; örneğin, kontrol 
uygulamaları veya harici izleme 
hizmetleri.

•  Siber güvenlik: Gözetim ürünleri, ilgili 
veri depolama ve iletim hizmetleri, 
hareket sensörleri, programlanabilir ve 
uzaktan kumandalı kapı kilitlerinin siber 
güvenliğinin sağlanması ve risk izleme 
ekipmanı (bağlı duman dedektörleri 
ve nem sensörleri) dahil olmak üzere 
binalar ve binalar için ağ bağlantılı 
erişim kontrolünün ve yönetiminin 
uygulamaya alınması. 

Siber saldırılar

•  2016 yılında Finlandiya’da siber 
saldırganlar hizmet dışı bırakma 
saldırısı yoluyla iki konut bloğunun 
ısıtma sistemlerine zarar vermiş 
ve çalışmasını engelleyerek konut 
sahiplerinin ısınmasına engel olmuştur.   

•  2018’de siber saldırganlar, akıllı bebek 
monitörünü ele geçirerek cihazın kayıtlı 
verilerini indirme, cihaz kimliğini bulma 
ve bu kimliği kullanarak kullanıcıların 
kişisel verilerini çekme ve kamerayı 
kontrol etme imkanı bulmuştur.

•  2019’da bir siber saldırgan, kablosuz 
bağlantılı akıllı aydınlatma sistemini 
ele geçirmiştir. Birçok verinin yanı sıra, 
cihaz sahibinin Wi-Fi giriş bilgilerini ve 
parolasını elde etmiş, aynı zamanda 
cihazın uzaktan kontrolüne sahip 
olmuştur

Siber saldırı riskleri ve 
zafiyetleri

•  Veri ve kimlik hırsızlığı riski
•  Cihazın ele geçirilmesi riski
•  Zafiyetli ürün tasarımı
•  Fiziksel güvenlik riskleri
•  Hizmet dışı bırakma riskleri
•  Şifrelenmemiş veya güncel olmayan 

protokoller

Sektörel rakamlar

5,3 Milyon

1,4 Milyar

%20

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) da akıllı ev cihazları pazarı 
2019'un son çeyreğinde ciddi bir büyümeyle yıllık %35,6 oranında 
artarak 5,3 milyon adede ulaşmıştır.

Akıllı ev cihazları pazarının, 2023 yılında dünya çapında %14,4’lük 
büyüme oranı ile 1,39 milyardan fazla olması beklenmektedir.

Akıllı ev cihazları pazarı Avrupa'da, 2018'in dördüncü çeyreğine göre 
%2,4 büyüyerek yaklaşık 39,9 milyon adede ulaşmıştır. Tüm yıl boyunca 
akıllı ev sektörü, yaklaşık 107 milyon adet sevkiyatı ile %20 artış 
göstermiştir.

Kaynak: IDC 
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Haberleşme sektöründe IoT

Haberleşme hizmeti veren 
organizasyonlar, IoT özellikli cihazlar 
nedeniyle veri kullanımında bir artışla 
karşılaşabilir, böylece kullanıcı başına 
ortalama gelir artırılabilirken, altyapı 
güvenliği gibi endişelerle de uğraşmak 
zorunda kalacaklardır. 

Siber güvenlik riskleri

•  Gizlilik ve siber güvenlik alanında 
değişen zorunluluklar: Genel Veri 
Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(KVKK) gibi düzenlemelerle hakları 
güçlendirilen tüketicilerin, çevrimiçi 
verilerinin kullanımıyla ilgili endişeleri 
artmaya devam etmektedir. Dijital 
güven artık tüketiciler ve işletmeler 
için oldukça önemli bir konudur 
ve veri korumasına öncelik veren 
düzenleyiciler, haberleşme hizmeti 
veren organizasyonlar, müşterilerinin 
verilerinin ve deneyimlerinin güvenli 
olmasını sağlama konusunda artan 
zorluklarla karşı karşıyadır. Özellikle 
içinde bulunduğumuz dönemde, 
sağlık ve konum verilerinin korunması 
regülasyonlara uyum açısından kritik 
öneme sahiptir.

•  Bant genişliği tüketimi: Tek bir sunucu 
ile iletişim kurmaya çalışan binlerce 
sensör veya aktüatör, sunucuyu 
yıkabilecek bir veri trafiği akışı 
yaratacaktır. Ek olarak, sensörlerin 
çoğu iletişim kurmak için şifrelenmemiş 
bir bağlantı kullanır ve bu nedenle 
güvenlikte gecikme olasılığı vardır.

•  İhlal soruşturması ve bildirim: 
Siber saldırıların yıkıcı etkisinin 
artmasının ardından, tüketici verilerini 
korumayan organizasyonlara para 
cezaları uygulanmakta ve veri ihlali 
bildirimi konusunda zorunlu önlemler 
alınmaktadır. Organizasyonlar, 
cihazların etkin bir envanterini, 
üzerlerindeki verileri ve bu verileri 
korumak için güvenlik kontrollerini 
güncel tutarak tüketicilere karşı 
sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Kullanım alanları

•  Dijital imza 
•  Ev güvenliği ve otomasyon
•  Uzaktan hasta izleme 
•  Akıllı park ve sokak aydınlatması
•  Filo yönetimi
•  Akıllı tarım uygulamaları

En yüksek gizlilik risklerinden bazıları web 
uygulaması güvenlik açıkları, operatör tarafı veri 
sızıntısı, yetersiz veri ihlali yanıtı, üçüncü taraflarla 
veri paylaşımı ve güvenli olmayan veri aktarımıdır. 

“
Kaynak:	OWASP
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OT/IoT siber güvenlik farkındalığı seviyenizi ölçmek için 8 strateji sorusu

• Organizasyonunuz sahada hangi OT/IoT cihazlarının kurulu olduğunu biliyor mu?
Varlık tanımlama, bir OT/IoT siber güvenlik programının en temel öğelerinden biridir. Bu nedenle, 
organizasyonlar kendi içerisinde var olan her cihazı ve ilgili cihazın bağlı olduğu sistemleri dikkatli bir şekilde 
tanımlamalı ve hangi güvenlik kontrollerine sahip oldukları takip etmelidir. Ayrıca, güvenlik riski öngördüğü 
varlıklar için risk indirgeyici ek kontroller tanımlamalıdır. 

• Organizasyonunuz OT/IoT güvenliğini yönetmek ve sürdürmek için hangi organizasyonu 
tanımladı?
OT/IoT ortamlarında BT güvenlik tekniklerinin kullanımı istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, OT/IoT 
ortamlarının doğasına özgü ve sürdürülebilirliği gözeten spesifik güvenlik kontrolleri uygulanmalıdır. BT ve OT/
IoT siber güvenliği bütçelerinin dağılımı belirlenmeli ve ilgili anahtar performans göstergeleri tanımlanmalıdır. 

• Organizasyonunuzun OT/IoT siber güvenlik risklerini tam olarak anlıyor musunuz?
Endüstriyel ortamlarda dijital dönüşüm, sağladığı avantajlara ek olarak birçok siber güvenlik riskini de 
barındırmaktadır. Bu riskler proaktif bir şekilde yönetilmediği sürece OT/IoT ortamlarına yönelik siber güvenlik 
riskleri tam anlamıyla yönetiliyor denemez. Dolayısıyla, organizasyonların iş stratejileriyle uyumlu bir siber 
güvenlik programı uygulamaları gerekmektedir. 

• Organizasyonunuzun en yüksek risklerinizi ele alan spesifik OT/IoT siber güvenlik 
stratejileri ve politikaları var mı?
OT/IoT ortamlarında siber güvenlik önceliklerini belirlemek ve bu öncelikleri organizasyon kapsamında stratejiler 
ve politikalar ile desteklemek, OT/IoT güvenliğinin organizasyon çapında artırılmasına destek olacaktır. Üst 
yönetim tarafından ilgili strateji ve politikaların sahiplenilmesi ve organizasyon kültürüne adapte edilmesi 
uygulanacak stratejinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır.

• Cihazlarınızdan gelen verilere güvenebilir misiniz?
OT/IoT cihazları ile gerçekleştirilen işlemlerinin bütünlüğünün sağlanabilmesinin ön koşulu bu cihazlardan 
gelecek olan verilere güvenmekten geçer. Hassas ve kritik verilerin tanımlanması, korunması ve sınıflandırılması 
zorunludur. Organizasyon içerisinde uygulanacak erişim kontrol sistemleri ile de söz konusu kritik verilere 
yetkisiz erişimler kontrol altına alınabilir. 

• Organizasyonunuz OT/IoT ortamında siber güvenlik farkındalığı oluşturmak için 
personeli eğitti mi?
Günümüze kadar OT/IoT süreçlerinde çalışan tesis mühendisi veya operatörlerin siber güvenlik altyapısı 
ve kullandığı araçlarla ilgili farkındalık eğitimlerine yeterli zaman ayrılmamaktaydı. Ancak, artan güvenlik 
tehditlerini ele alabilmek ve sistemlerin aksamasına engel olabilmek için ilgili çalışanların OT/IoT siber 
güvenliğine yönelik periyodik olarak farkındalık eğitimi almaları ve kullandıkları sistemleri/cihazları tanımaları 
kritik önem arz etmektedir. 

• Siber güvenlik ekibiniz OT/IoT ortamınızı biliyor mu?
OT/IoT ortamlarında BT uzmanlarının bilgisi sınırlı kalacaktır. Bu nedenle, sistemlere yönelik riskleri ve güvenlik 
zafiyetlerini tam olarak indirgeyebilmek için BT güvenlik uzmanları yerine OT/IoT güvenlik profesyonellerinin 
sürece dahil olması gerekmektedir.

• OT/IoT ortamında bir siber saldırıya müdahaleye hazır mısınız?
OT/IoT ortamlarında meydana gelebilecek siber saldırılar organizasyonlar için çok büyük sorunlara sebep olabilir. 
Bu sorunları en aza indirebilmek için üst yönetim tarafından onaylanmış ve uygun koşullar altında test edilmiş bir 
siber saldırı yanıt planının hazırlanmış olması kaçınılmazdır. Bu plan doğrultusunda, ilgili rol ve sorumlulukların 
belirlenmesi, düzenli olarak sistem yedeklerinin alınması, kullanıcı profilleri ve günlük dosyaların takip edilmesi 
gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Kaynak:	EY	Global	&	IBM	OT	Security	Imperative	

1
2
3
4
5
6
7
8

0601 02 03 04 05



26 |  EY Türkiye OT/IoT Siber Güvenlik Değerlendirmesi Raporu

EY konu uzmanları

EY konu uzmanları

Raporumuz çerçevesindeki ilgili unsurlar için EY konu uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Ümit Yalçın Şen
EY Türkiye Şirket Ortağı
Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri

+90 212 315 30 00
umit.sen@tr.ey.com

Yunus Çadırcı
EY Türkiye Kıdemli Müdürü
Siber Güvenlik Hizmetleri

+90 212 315 30 00
yunus.cadirci@tr.ey.com
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Araştırma ekibi

Berk Yanadur
Kıdemli Danışman
Siber Güvenlik Hizmetleri

+90 212 315 30 00
berk.yanadur@tr.ey.com

Berkay Şahin
Danışman
Siber Güvenlik Hizmetleri

+90 212 315 30 00
berkay.sahin@tr.ey.com

Perim Polat
Danışman
Siber Güvenlik Hizmetleri

+90 212 315 30 00
perim.polat@tr.ey.com

Bu rapor ve raporda sunulan içerikler EY Türkiye’nin yaptığı araştırma çalışmasının bir sonucudur. Rapor, 
herhangi bir yoruma dayanmadan, objektif veriler temel alınarak hazırlanmıştır. Sadece genel bilgi 
verme amacıyla sunulan bu yayın profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması 
amacıyla hazırlanmamıştır. Bu yayında geçen üçüncü taraf görüşleri hiçbir şekilde EY’ın resmi görüşlerini 
yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler için ilgili araştırma ekibine başvurulmalıdır.
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EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık 
hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz dünya 
ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. 
EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte 
ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi 
bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in 
her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını 
temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young 
Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu 
(KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin 
sahip olduğu haklara dair bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-statement adresinden 
ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret edin.
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