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TEHDİTLER 

Tehdit, herhangi bir tehdit kaynağının kasıtlı olarak veya kazayla bir açıklığı kullanarak 

varlıklara zarar verme potansiyelidir. Tehdit kaynağı ise varlıklara zarar verme olasılığı olan 

olaylar ve durumlar olarak tanımlanabilir. En bilinen tehdit kaynakları şunlardır:  

Doğal tehditler: Deprem, sel, toprak kayması, yıldırım düşmesi, fırtına gibi tehditler.  

Çevresel tehditler: Uzun süreli elektrik kesintileri, hava kirliliği, sızıntılar vs.  

İnsan kaynaklı Tehditler: İnsanlar tarafından yapılan veya yol açılan bilinçli veya bilinçsiz 

olaylar. Örneğin yanlış veri girişi, ağ saldırıları, zararlı yazılımların yüklenmesi, yetkisiz 

erişimler vs.  

Tehdit değerlendirmesi sırasında hiçbir tehdidin küçümsenerek göz ardı edilmesi doğru 

değildir. Göz ardı edilen tehdit kurum güvenliğinde zayıflık yaratabilir.  

Tehdit değerlendirmesi için gerekli girdi varlık sahiplerinden, kullanıcılardan, BT 

uzmanlarından, kurumun korunmasından sorumlu kişilerden elde edilebilir. Ayrıca tehditlerin 

belirlenmesinde tehdit katalogları da kullanılabilir.  

Aşağıdaki tablo BT sistemlerinde sıklıkla karşılaşılan tehditleri ve bunların kaynaklarını 

içermektedir (tehdidin kaynağı bölümünde kullanılan kısaltmalar B: İnsan kaynaklı ve bilerek, 

K: İnsan kaynaklı ve kazayla, D: Doğal, Ç:Çevresel).  
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AÇIKLAR 

Açıklık, sistem güvenlik prosedürlerinde, tasarımda, uygulamada veya iç kontrollerde 

bulunan ve bilgi güvenliği ihlal olayına sebep olabilecek zayıflık, hata veya kusurlardır. 

Açıklıklar tek başlarına tehlike oluşturmazlar ve gerçekleşmeleri için bir tehdidin mevcut 

olması gerekir. Açıklık değerlendirmesi, tehditler tarafından gerçekleştirilebilecek açıklıkları 

ve bu açıklıkların ne kadar kolay gerçekleştirilebileceğini ele alır. Açıklıkların 

belirlenmesinde anket, birebir görüşme, dokümantasyon ve otomatik tarama araçları gibi 

yöntemler kullanılabilir.  

Risk analizinde bir açıklığın gerçekleşme olasılığının belirlenmesi büyük önem taşır ve tespit 

edilen tüm açıklıklar için olasılık değerlendirmesi yapılmalıdır. Olasılığın belirlenmesi için 

tehdit kaynağının motivasyonu ve becerisi, açıklığın cinsi, mevcut kontrollerin varlığı ve 
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etkinliği göz önünde bulundurulmalıdır. Olasılık değerlendirmesi için kurum kaç kademeli bir 

değerlendirme yapacağını ve kademelerin nasıl belirleneceğini tanımlamalıdır. Üç seviyeli bir 

olasılık değerlendirmesi için aşağıdaki örnek tablo kullanılabilir.  
 

 

ETKİ ANALİZİ 

Risk derecelendirmesi yapabilmek için olasılık değerlendirmesinden sonra gelen adım etki 

analizidir. Etki analizinde herhangi bir açıklığın gerçekleşmesi halinde yaşanacak olası 

olumsuz etki seviyesi belirlenir. Bunun için varlığın görevi, kritikliği, varlığın etkilediği 

verinin hassasiyeti ve varlığın mali değeri göz önüne alınmalıdır. Bu bilgiler daha önceden 

yapılmış iş etki analizi raporlarından alınabilir. Eğer daha önce yapılmış böyle bir çalışma 

yoksa sistemin kritiklik seviyesi sistemin (ve sakladığı veya işlediği verinin) bütünlüğünü, 

gizliliğini ve erişilebilirliğini korumak için gerekli koruma göz önüne alınarak niceliksel 

olarak çıkarılabilir. Ayrıca sistemin yenilenme maliyeti, çalışmaması durumunda oluşabilecek 

gelir kaybı gibi bazı niteliksel etkiler de etki analizinde göz önüne alınabilir.  

Niceliksel bir etki analizinde olasılık değerlendirmesinde olduğu gibi kurum kaç kademeli bir 

değerlendirme yapacağını ve kademelerin nasıl belirleneceğini tanımlamalıdır. Üç seviyeli bir 

etki değerlendirmesi için aşağıdaki örnek tablo kullanılabilir.  
 

 


