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ÖZET
Günümüzde dijitalleşmenin fazlaca 
yaygınlaşmasıyla beraber mobil cihazlara olan ilgi 
de giderek artmıştır.Bankacılık,alışveriş,sosyal 
medya vb. gibi çeşitli işlerimizi halledebildiğimiz 
bu cihazlar teknolojinin ilerlemesiyle birlikte 
nesneleri de içine alan yeni fırsatları sunmaya 
başlamıştır. Bu teknolojiler ile beraber hayatların 
kolaylaşması artık giderek artan yeni 
teknolojilerinde habercisi olacaktır.Ve bu hayatların 
kolaylaşması isteği ile mobil cihazlarda kullanılan 
çeşitli donanım bileşenlerinin (sensörlerin,ağ 
destekli bileşenler) nesnelere de entegre 
edilmesiyle mobil cihazlar ve nesnelerde artık 
hayatımızın bir parçası olmuştur. Fakat bu ilgi 
neticesinde cihazların nesneler ile olan etkileşimi 
bu teknolojilerin yaygınlaşması milyonlara hatta 
milyarlara ulaşması kontrol edilme noktasında yeni 
riskleri de beraberinde getirmektedir.Bu çalışmada 
mobil cihazlar ve Nesnelerin internet’ine yönelik 
siber güvenlik değerlendirmeleri ve 
uygulamalarından bahsedilecektir.

Giriş
Mobil Cihazlar Nedir?
Mobil cihazlar tanımlamak istediğimizde 
muhtemelen ilk aklımıza gelen günlük hayatta 
sürekli kullandığımız cep telefonları olacaktır.Fakat 
bugün mobil cihaz olarak sınıflandırabieceğimiz bir 
çok cihaz mevcuttur. Mesela, tablet 
bilgisayarlar,e-okuyucular, cep telefonları ve 
notebooklar vb.  gibi birden çok cihazı bu listeye 
dahil edebiliriz.

Her bir cihaz kendine ait farklı diyebileceğimiz 
çeşitli donanım bilenşenlerine sahiptir.Bunlar ekran 
boyutları ve çözünürlükleri, batarya sistemleri, 
desteklenen bağlantılar vb. gibi 
sıralandırabileceğimiz birbirlerinden farklı bir çok 
bileşene sahip olmasından kaynaklıdır.Fakat bu 
mobil cihazların kendine has özelliklerinden ziyade 
ortak diyebileceğimiz bir takım temel özelliklere de 
sahip olması onları asıl mobil cihaz olarak 
tanımlayabileceğimiz özelliklerinden kaynaklı 
olmasıdır.

Temel özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz?
*Küçük cihazlardır.Bir yerden bir yere rahatlıkla 
taşınabilmektedir.
*Her biri Wifi,Bluetooth ve Nfc gibi bağlantılarla 
ağa erişebilmektedir.
İnsanlar ile etkileşime girmektedirler.
*Her bir işletim sistemine sahiptir.
*Her biri ekran,usb girişleri,pil gibi çeşitli donanım 
bileşenlerine sahiptirler.

Mobil Cihazlar ve Siber Güvenlik 
Değerlendirmesi
Günümüzde dijitalleşmenin artmasıyla beraber 
mobil cihazlarında kullanımı artmaya 
başlamıştır.Bugün toplumda mobil cihazlar kritik 
verilerimiz için kilit bir roldedir.Günümüzde 
bankacılık,alışveriş sosyal medya vb. gibi özel 
hayatın gizliliği açısından hassas işlerimizi mobil 
cihazlar ile halletmekteyiz.Aynı zamanda son 
yılların popüler kavramı Nesnelerin İnterneti’ 
kavramı ile mobil cihazlar hayatın her alanında 
faaliyet göstermeye başlamışlardır.Bugün Dünya da 
4.54 milyar internet kullanıcısı ve 5.19 milyar 
mobil kullanıcı bulunmaktadır.Bu kadar büyük bir 
pazarda elbette siber tehditler de kaçınılmaz 
olacaktır.Yapılan araştırmalar göstermektedir ki bu 
kadar çok kulanıcının olduğu pazarda elbette 
kullancılarında en az şirketler kadar hassas olması 
gerekmektedir.Bugün kulllanıcıların çoğu kaynağı 
belli olmayan oltalama spamlara 
tıklamakta,kaynağı belli olmayan 3.parti 
uygulamaları cihazlara kurmakta hatta ne olduğunu 
okumadan verilerine ulaşmasına izin 
vermektedir.Kullanıcı farkında bile olsa bir çok 
uygulama ve sistem gerekli güvenlik ölçülerine 
sahip olmamakla birlikte sistemlerini tam olarak 
siber tehditlere karşı koruyamamaktadır. Ne yazık 
ki mobil cihazların sayısı arttığı sürece saldırılar 
daha yoğun bir hale gelecektir.Bugün bu 
tehditlerden korunmak için mobil cihazlar için 
geliştirilmiş güvenlik uygulamaları hayati öneme 
sahiptir.

Mobil Cihazlara Yönelik Siber Güvenlik 
Uygulamaları
Trend Micro Mobile Security
Trend Micro Inc., Japonya merkezli bir bilgisayar 
yazılımı şirketidir. Şirket Los Angeles'ta kurulmuş 
olup merkezi Tokyo'nun Shibuya semtinde yer 
almaktadır ve Asya, Avrupa ve Amerika'da yerel 
merkezleri bulunmaktadır. Şirket, sunucular, bulut 
bilgi işlem ortamları ve mobil cihazlar için güvenlik 
yazılımı geliştirmektedir.

Trend Micro, tek bir uygulama ile işletim sistemi 
farketmeksizin bütün cihazlara rahatça 
kurulabilmekte veriler ve uygulamalar için tam 
görününrlük,güçlü bir koruma ve kontrol 
sağlamaktadır.Mobil güvenlik sistemlerinin önemli 
bir parçası olan Trend Micro uygulaması yeni 
yönetim altyapılarına uyumlu,bağımsız çalışmayı 
kendine amaç edinmiş,karmaşıklığı ve maliyetleri 
azaltmada sektörde öncü sistemler arasında yerini 
almaktadır.Trend Micro Mobile Security, diğer 
geleneksel çözümlerin aksine nereye giderseniz 
gidin veri koruma katmanlarını 7/24 sistemlerinize 
2entegre etmektedir.Nereye giderseniz gidin 
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şifreleme zorlama, uzaktan kilitleme ve silme, 
parola uygulama ve diğer araçlar, verilerinizi 
güvende tutmak için cihaz güvenliği ve uygulama 
yönetimi ile birlikte devamlı olarak çalışmaktadır.

Ana Özellikler
*Trend Micro Control Manager ile yönetimi 
kolaylaştırarak BT altyapısının katmanları arasında 
merkezi tehdit ve DLP ilke yönetimi sağlar 
*Milyonlarca cihaz için detaylı görünümlerle ve 
birden çok vektörle kullanıcıları hedefleyebilecek 
gelişmiş tehditlerin belirlenmesine yardımcı olur.
*Uç nokta, mesajlaşma ve ağ geçidi çözümlerinde 
veri koruma politikalarının tek tıklamayla 
dağıtılmasıyla daha tutarlı politika uygulaması 
sağlar.
*Kayıtlı olsun veya olmasın tüm cihazların 
uyumluluk, envanter, koruma ve sağlığının anlık 
özet görünümlerini sunar
*Bulut tabanlı gelişmiş siber tehdit mekanizmasıyla 
önde gelen kötü amaçlı yazılımları tespit 
etmektedir.
*Kötü amaçlı uygulamaları,dosyaları,verileri ve 
mesajlar vb. gibi tehditleri algılar ve engeller.
*Cihazlarımızın çalınması durumunda 
veriler,dosyalar veya güvenliğimizi riske edecek 
bütün dosyaları silmekte ve telefonu 
kilitlemektedir.
*Gelişmiş yapay zeka sistemi sayesinde bütün 
tehditleri hemen hemen bilmektedir.
Sistemde sıkıntılı gördüğü noktalarda açıkları 
kapatmakta ve onarmaktadır.
*Şifrelerimizi gelişmiş kriptolama tekniği ile 
saklamakta ve kontrol etmektedir.
*Trend Micro Apex One ™ uç nokta koruması gibi 
diğer Trend Micro çözümlerinde politika ve 
yönetimi merkezileştirmek için Trend Micro 
Control Manager konsoluyla entegre ederek 
eksiksiz bir kullanıcı koruma stratejisini destekler.
*Tüketicileri istedikleri cihazdan istedikleri zaman 
ve istedikleri yerde çalışma özgürlüğüne 
kavuşturarak üretkenliği artırır.
*Tek veya birden çok sunucuda merkezi politika 
oluşturmayı ve uygulamayı etkinleştirir.

Kaspersky Security
Kaspersky Lab. 1997 yılında Eugene Kaspersky 
tarafından kurulan Rusya Merkezli bir güvenlik 
şirketi, mobil cihazlar ve internet güvenliği üzerine 
çözümler sunmaktadır.
 
Kaspersky Security, mobil cihazlara zarar 
verebilecek, kullanıcın güveliğini riske edebilecek 
siber tehditlerden, virüslerden, truva atlarından, 
botlardan, rootkitlerden, solucanlardan ve diğer 
kötü amaçlı programlardan korumak için tehdit 
odaklı yaklaşım ile tasarlanmıştır.

Ana Özellikler
*Kaspersky Security, kaynağı belli olmayan 3.parti 
uygulamalarını cihaza yüklenmesini 
engellemektedir. Ve var olan uygulamaları sürekli 
denetlemektedir.
*Dolandırıcılık, spam, oltalama, reklam ve e-posta 
gbi yerlerden gelen yazışmaları devamlı olarak 
denetler .Masun gibi görünen bu sistemleri engeller.
*Cihazların çalınması veya bir yabanacının eline 
geçmesi durumunda cihaz yedeğini bulut 
sistemlerine yedekler ve cihazları devre dışı bırakır.
*Bankacılık,alışveriş,sosyal medya vb. gibi gizli 
olması gereken durumlarda uygulamalara gelişmiş 
sistemler ile şifreleme yapmaktadır.
*Sistemin sağlıklı çalışıbilmesi için sürekli olarak 
optimize etmektedir.
*Ağ trafiğini sistematik olarak kontrol etmekte 
olup,tehdit anında ağ trafiğini kısıtlamaktadır.

Nesneleri İnterneti Nedir ? 
Nesnelerin İnternet’i (IoT) veya internet of things , 
ağ özelliği bulunan cihazların ve cihazlar 
topluluğunun birbiri ile bağlanması ve etkileşime 
girmesidir.Kısaca nesnelerin ağ yardımızyla ve 
sensörler aracılığı ile sanal dünayaya bağlanmasını 
ifade etmektedir.Nesnelerin İnternet’i terimi aslında 
bağlı cihazlar topluluğunun genel bir adı olarak 
karşımıza çıkmaktadır.Ağ özelliğini destekleyen 
cihazlar dediğimizde bunları Wifi  bağlantıları, 
Bluetooth bağlantıları ve Nfc bağlantılarını 
desteklemesinden dolayıdır.Neslerin internetine 
örnek olarak akıllı cihazlar, akıllı giyilebilir 
cihazlar, akıllı ev, akıllı şehirler, akıllı otomobiler 
ve akıllı hükümetler vs. fazlaca örnek 
verebilmekteyiz.

“Nesnelerin İnterneti” terimi ilk olarak MIT 
enstitüsünde bulununan ve kurucusu olduğu AUTO 
– ID şirketinin sahibi olan Kevin Ashton tarafından 
internet kullanılarak RFID etiketleri dahil 
nesnelerin sensörler aracılığı ile sanal dünyaya nasıl 
bağlanılabileceği ve internetin fiziksel Dünya ile 
bağlantı  sistemini tanıtma amacıyla bu terimi icat 
etti. “Nesnelerin İnternet’i” terimi Kevin Ashton 
tarafından ilk kez 1999 yılında bir sunumda 
kullandı ve o gün yaşanan gelişmeler bugünün 
Dünyasına da ışık tutmasıyla birlikte “Nesnelerin 
internet’i” teriminin de oldukça popüler olmasını 
sağlamıştır.

Kevin Ashton, "Nesnelerin İnterneti" terimini ilk 
kez  kullanan kişidir fakat bağlı cihazlar kavramı, 
özellikle bağlı makineler, uzun zamandır beri 
kullanılmaktaydı.. Örnek olarak, 1830'ların 
sonlarında ilk elektrik telgraflarının 
geliştirilmesinden bu yana makineler birbirleriyle 
iletişim halindedir. Daha sonra 1982'de Carnegie 
Mellon Üniversitesi'ndeki Coca-Cola makinesi 
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olacaktır.Yapılan araştırmalar göstermektedir ki bu 
kadar çok kulanıcının olduğu pazarda elbette 
kullancılarında en az şirketler kadar hassas olması 
gerekmektedir.Bugün kulllanıcıların çoğu kaynağı 
belli olmayan oltalama spamlara 
tıklamakta,kaynağı belli olmayan 3.parti 
uygulamaları cihazlara kurmakta hatta ne olduğunu 
okumadan verilerine ulaşmasına izin 
vermektedir.Kullanıcı farkında bile olsa bir çok 
uygulama ve sistem gerekli güvenlik ölçülerine 
sahip olmamakla birlikte sistemlerini tam olarak 
siber tehditlere karşı koruyamamaktadır. Ne yazık 
ki mobil cihazların sayısı arttığı sürece saldırılar 
daha yoğun bir hale gelecektir.Bugün bu 
tehditlerden korunmak için mobil cihazlar için 
geliştirilmiş güvenlik uygulamaları hayati öneme 
sahiptir.

Mobil Cihazlara Yönelik Siber Güvenlik 
Uygulamaları
Trend Micro Mobile Security
Trend Micro Inc., Japonya merkezli bir bilgisayar 
yazılımı şirketidir. Şirket Los Angeles'ta kurulmuş 
olup merkezi Tokyo'nun Shibuya semtinde yer 
almaktadır ve Asya, Avrupa ve Amerika'da yerel 
merkezleri bulunmaktadır. Şirket, sunucular, bulut 
bilgi işlem ortamları ve mobil cihazlar için güvenlik 
yazılımı geliştirmektedir.

Trend Micro, tek bir uygulama ile işletim sistemi 
farketmeksizin bütün cihazlara rahatça 
kurulabilmekte veriler ve uygulamalar için tam 
görününrlük,güçlü bir koruma ve kontrol 
sağlamaktadır.Mobil güvenlik sistemlerinin önemli 
bir parçası olan Trend Micro uygulaması yeni 
yönetim altyapılarına uyumlu,bağımsız çalışmayı 
kendine amaç edinmiş,karmaşıklığı ve maliyetleri 
azaltmada sektörde öncü sistemler arasında yerini 
almaktadır.Trend Micro Mobile Security, diğer 
geleneksel çözümlerin aksine nereye giderseniz 
gidin veri koruma katmanlarını 7/24 sistemlerinize 
2entegre etmektedir.Nereye giderseniz gidin 

- 3 -

Nesnelerin İnternet’i örneklerinin ilklerindendir 
.Üniversitenin yerel alan ağını veya modern 
internetin öncüsü olan Arpanet'i kullanarak 
öğrenciler depoda hangi içeceklerin olduğunu ve 
soğuk olup olmadıklarını öğrenebildiler.

Bugün internet ile bağlı olan nesnelerin sayısı 
Dünyada yaşayan insan sayısını geçmiş 
bulunmaktadır.Kim bilebilirdi ki bu teknoloji 
insanların hayatını fazlaca kolaylaştıracak? Bugün 
büyük çoğunluğumuz hayatımızı kolaylaştıran bu 
teknoloji hayatımızın her noktasında sıklıkla 
kullanmaktayız.

Nesnelerin İnterneti ve Siber Güvenlik 
Değerlendirmesi
Nesnelerin İnterneti teknolojisi,tüketiciler için 
harika ve daha zengin bir deneyim yaşanmasına 
olanak vermekle birlikte çok popülerlik 
kazanmasını sağlarken elbette siber korsanlar için 
de yepyeni hedefleri temsil etmektedirler. Dünyada 
hemen hemen internetsiz alan kalmamış olması , ağ 
bağlantısının artan ve artmaya devam eden 
kapasitesi , bağlı cihazların çok fazla çeşitli olması  
bilgi ve iletişime hızla ulaşma ihtiyacı ve farklı 
deneyimler yaşama isteği bu teknolojiyi daha da 
yaygınlaştırmış aynı zamanda daha ölçeklenebilir 
ve uyarlanabilir bir hale getirmiştir.Nesnelerin 
İnterneti tabi ki zengin bir deneyime olanak 
verirken bu olanakları sağlamak için de cihazların 
birbiri olan etkileşimini daha anlamlı bir hale 
getirmek için veri toplamalarına, analiz etmelerine, 
işlemelerine ve birbirlerine iletmelerine olanak 
tanıyan bir teknoloji olması dolayısıyla doğrudan 
insan katılımı olmadan veri alışverişi yapabilmesini 
sağlamaktadır.Cihazların bağımsız olarak bu 
teknoloji sayesinde hareket etmesi sistemin 
güveliğinde önemli bir düşüşe neden olmaktadır. 
Aynı zamanda daha fazla kurum , kuruluş ve 
hükümetler bile bu teknolojileri, akıllı evler, akıllı 
ofis ortamları ve hatta akıllı şehirler oluşturmak için 
sensörlerin ve gelişmiş yazılım uygulamalarının bir 
karışımını kullandıkça siber korsanlar içinde iştah 
kabartmaya devam etmiştir. Örnek olarak, bugün, 
gıda üretiminden, finansmana, sağlık 
hizmetlerinden  enerjiye kadar hemen hemen her 
sektörde bu teknolojiden yararlanılmaktadır. Aynı 
zamanda akıllı evlerin , binaların ve hatta şehirlerin 
hayata geçirilmesi de bu teknolojinin stratejik 
öneme sahip projelerde değerlendirilmesi de  siber 
korsanların buradaki potansiyeli keşfetmesinde 
kaçınılmaz olmuştur. Bugün çoğu evde , işte veya 
farklı ortamlarda bu teknolojinin sonuna kadar 
kullanıldığıı biliyoruz Bu kadar yaygın kullanılan 
bu teknolojide şirketlerin bu pazarda yer kapma 
mücadelesi içinde son teknolojiler ile donatılmasına 
rağmen çok fazla güvenlik zafiyetlerini 
barındırması da ilginç olmaya devam etmektedir.

İyi bir BT güvenliği her zaman farklı güvenlik 
standartlarına dayandırılmış olsa Nesnelerin 
İnterneti teknolojisinin yakın zamanda ortaya 
çıkması ve oldukça büyük bir patlama ile 
karşılaşılması sebebiyle takip zayıf kalmakta ve 
standartlara ayak uydurmakta zorlaşmaktadır. 
Endüstri analisti Stacey Higginbotham’a göre, “ 
birçok IoT ürün ve hizmetinin, satıcıların 
parçalarındaki yetersiz durum tespiti nedeniyle 
değil, test etme, şifreleme koruması ve 
sertifikasyon gereksinimleri nedeniyle başlangıçtan 
itibaren savunmasız olabileceğine inanıyorum” 
demektedir.Halbuki tüm tüketicilerin hayatına 
dokunup kolaylaştırması beklenirken bir o kadarda 
hayatlarını zorlaştıracak olması da yapılan 
tespitlerden ortaya çıkmaktadır.Siber hedefler 
tarafından yapılan saldırılara karşı çok önemli 
krititik bilgiler kaybedilirken ciddi tehliklerle karşı 
karşıya kalınmaktadır.

Risklere rağmen, Nesnelerin İnterneti'nin  hemen 
hemen her ortama yayılmasını durdurması  
şimdilerde pek olası gözükmemektedir. Her ne 
kadar siber saldırılar çeşitli risklere sebeb olsa da, 
satıcılar için hala ciddi para anlamına gelmektedir. 
Nesnelerin İnterneti, yayılmaya devam ettiği sürece 
siber korsalar da burada olmaya devam 
edeceklerdir. Bu noktada yapılması gerken devamlı 
risk olmaya devam eden bu  tehditlere karşı koruma 
sağlamak için çeşitli firmalar tarafından  sunulan 
güvenlik çözümlerine odaklanılması gerekmektedir 
.Güvenlik açıklarını anlamak ve korumak için 
doğru araçları kullanmak, sürekli değişen bu 
Nesnelerin İnterneti dünyasında tehditlerin bir adım 
önünde olmak için oldukça fazla önem arz 
etmektedir.

Nesnelerin İnternetine Yönelik Siber Güvenlik 
Uygulamaları
Aws(Amazon) IoT Core 
Aws IoT Core, herhangi bir sunucu altyapısına yada 
sunucu tedarikine gerek kalmadan sahip olduğumuz 
bütün IoT cihazlarını sunduğunu bulut hizmetine 
bağlamamızı sağlamaktadır.Bu bulut altyapısı, 
milyonlarca cihazı ve milyarlarca mesajı 
desteklemekte ve bunları güvenli bir şekilde 
saklayabilmektedir.Gerektiğinde buluta bağlı olan 
cihazlardaki verileri ve mesajları işleyip hem Aws 
uç nokalarına hemde diğer cihazlara güvenli bir 
şekilde iletmeyi sağlayıp sahip olduğumuz cihazlar 
arasında etkileşimi üst düzeye çıkarmaktadır.Aws 
IoT Core, bütün bağlı cihazlarımızı ve bunlar ile 
bağlantılı olan uygulamalarımızı cihazların bu 
buluta bağlı olmasa dahi devamlı izleyebilmekte ve 
iletişim kurabilmektedir.

Aws IoT Core, hizmete bağlı olan cihazlarımız 
tarafından oluşturulmuş verileri 



ÖZET
Günümüzde dijitalleşmenin fazlaca 
yaygınlaşmasıyla beraber mobil cihazlara olan ilgi 
de giderek artmıştır.Bankacılık,alışveriş,sosyal 
medya vb. gibi çeşitli işlerimizi halledebildiğimiz 
bu cihazlar teknolojinin ilerlemesiyle birlikte 
nesneleri de içine alan yeni fırsatları sunmaya 
başlamıştır. Bu teknolojiler ile beraber hayatların 
kolaylaşması artık giderek artan yeni 
teknolojilerinde habercisi olacaktır.Ve bu hayatların 
kolaylaşması isteği ile mobil cihazlarda kullanılan 
çeşitli donanım bileşenlerinin (sensörlerin,ağ 
destekli bileşenler) nesnelere de entegre 
edilmesiyle mobil cihazlar ve nesnelerde artık 
hayatımızın bir parçası olmuştur. Fakat bu ilgi 
neticesinde cihazların nesneler ile olan etkileşimi 
bu teknolojilerin yaygınlaşması milyonlara hatta 
milyarlara ulaşması kontrol edilme noktasında yeni 
riskleri de beraberinde getirmektedir.Bu çalışmada 
mobil cihazlar ve Nesnelerin internet’ine yönelik 
siber güvenlik değerlendirmeleri ve 
uygulamalarından bahsedilecektir.

Giriş
Mobil Cihazlar Nedir?
Mobil cihazlar tanımlamak istediğimizde 
muhtemelen ilk aklımıza gelen günlük hayatta 
sürekli kullandığımız cep telefonları olacaktır.Fakat 
bugün mobil cihaz olarak sınıflandırabieceğimiz bir 
çok cihaz mevcuttur. Mesela, tablet 
bilgisayarlar,e-okuyucular, cep telefonları ve 
notebooklar vb.  gibi birden çok cihazı bu listeye 
dahil edebiliriz.

Her bir cihaz kendine ait farklı diyebileceğimiz 
çeşitli donanım bilenşenlerine sahiptir.Bunlar ekran 
boyutları ve çözünürlükleri, batarya sistemleri, 
desteklenen bağlantılar vb. gibi 
sıralandırabileceğimiz birbirlerinden farklı bir çok 
bileşene sahip olmasından kaynaklıdır.Fakat bu 
mobil cihazların kendine has özelliklerinden ziyade 
ortak diyebileceğimiz bir takım temel özelliklere de 
sahip olması onları asıl mobil cihaz olarak 
tanımlayabileceğimiz özelliklerinden kaynaklı 
olmasıdır.

Temel özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz?
*Küçük cihazlardır.Bir yerden bir yere rahatlıkla 
taşınabilmektedir.
*Her biri Wifi,Bluetooth ve Nfc gibi bağlantılarla 
ağa erişebilmektedir.
İnsanlar ile etkileşime girmektedirler.
*Her bir işletim sistemine sahiptir.
*Her biri ekran,usb girişleri,pil gibi çeşitli donanım 
bileşenlerine sahiptirler.

Mobil Cihazlar ve Siber Güvenlik 
Değerlendirmesi
Günümüzde dijitalleşmenin artmasıyla beraber 
mobil cihazlarında kullanımı artmaya 
başlamıştır.Bugün toplumda mobil cihazlar kritik 
verilerimiz için kilit bir roldedir.Günümüzde 
bankacılık,alışveriş sosyal medya vb. gibi özel 
hayatın gizliliği açısından hassas işlerimizi mobil 
cihazlar ile halletmekteyiz.Aynı zamanda son 
yılların popüler kavramı Nesnelerin İnterneti’ 
kavramı ile mobil cihazlar hayatın her alanında 
faaliyet göstermeye başlamışlardır.Bugün Dünya da 
4.54 milyar internet kullanıcısı ve 5.19 milyar 
mobil kullanıcı bulunmaktadır.Bu kadar büyük bir 
pazarda elbette siber tehditler de kaçınılmaz 
olacaktır.Yapılan araştırmalar göstermektedir ki bu 
kadar çok kulanıcının olduğu pazarda elbette 
kullancılarında en az şirketler kadar hassas olması 
gerekmektedir.Bugün kulllanıcıların çoğu kaynağı 
belli olmayan oltalama spamlara 
tıklamakta,kaynağı belli olmayan 3.parti 
uygulamaları cihazlara kurmakta hatta ne olduğunu 
okumadan verilerine ulaşmasına izin 
vermektedir.Kullanıcı farkında bile olsa bir çok 
uygulama ve sistem gerekli güvenlik ölçülerine 
sahip olmamakla birlikte sistemlerini tam olarak 
siber tehditlere karşı koruyamamaktadır. Ne yazık 
ki mobil cihazların sayısı arttığı sürece saldırılar 
daha yoğun bir hale gelecektir.Bugün bu 
tehditlerden korunmak için mobil cihazlar için 
geliştirilmiş güvenlik uygulamaları hayati öneme 
sahiptir.

Mobil Cihazlara Yönelik Siber Güvenlik 
Uygulamaları
Trend Micro Mobile Security
Trend Micro Inc., Japonya merkezli bir bilgisayar 
yazılımı şirketidir. Şirket Los Angeles'ta kurulmuş 
olup merkezi Tokyo'nun Shibuya semtinde yer 
almaktadır ve Asya, Avrupa ve Amerika'da yerel 
merkezleri bulunmaktadır. Şirket, sunucular, bulut 
bilgi işlem ortamları ve mobil cihazlar için güvenlik 
yazılımı geliştirmektedir.

Trend Micro, tek bir uygulama ile işletim sistemi 
farketmeksizin bütün cihazlara rahatça 
kurulabilmekte veriler ve uygulamalar için tam 
görününrlük,güçlü bir koruma ve kontrol 
sağlamaktadır.Mobil güvenlik sistemlerinin önemli 
bir parçası olan Trend Micro uygulaması yeni 
yönetim altyapılarına uyumlu,bağımsız çalışmayı 
kendine amaç edinmiş,karmaşıklığı ve maliyetleri 
azaltmada sektörde öncü sistemler arasında yerini 
almaktadır.Trend Micro Mobile Security, diğer 
geleneksel çözümlerin aksine nereye giderseniz 
gidin veri koruma katmanlarını 7/24 sistemlerinize 
2entegre etmektedir.Nereye giderseniz gidin 
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toplamaya,gerektiğinde işlemeyi,analiz etmeye ve 
bu verilerden hareketle Amazon tarafından diğer 
uygulamalar (AWS Lambda, Amazon Kinesis, 
Amazon S3, Amazon SageMaker, Amazon 
DynamoDB, Amazon CloudWatch, AWS 
CloudTrail, Amazon QuickSight ve Alexa Voice 
Service gibi AWS ve Amazon hizmetlerini) ile 
birlikte ihtiyacımız olan IoT uygulamalarını 
geliştirmeyi böyle performansımızı en üst düzeyde 
tutmaya yardımcı olmaktadır.

Aws IoT Core temel avantajlar:
*Herhangi bir sunucu altyapısı ve tedarikine gerek 
kalmadan cihazları bağlı tutmakta ve 
yönetebilmektedir.
*Tercihlerimiz doğrultusunda istediğimiz iletişim 
ve bağlantı protokolü ile çalışabilmektedir.
*Verilerimizi işleyerek oluşturduğu raporlar 
neticesinde eksik kaldığımız noktada harekete 
geçirici fonksiyonları sunmaktadır.

Ana Özellikler:
*Düşük gecikme süresi ile cihazlar arası yüksek 
hızda veri paylaşımı ve iletişim desteği 
vermektedir.
*Cihazların durumunu bağlı olmadığında dahi 
çevrimiçi gibi gösteriğ her an veri almaya imkan 
sağlamakta ve durumunu okuyabilmektedir.
*AWS IoT Core, LoRaWAN Ağ Sunucusu (LNS) 
geliştirme ve çalıştırma gereği olmadan kendi 
LoRaWAN cihazlarını ve ağ geçitlerini AWS buluta 
bağlayarak müşterilerine özel LoRaWAN ağı 
kurmalarına yardımcı olmaktadır.
*Amazon Alexa desteği ile sesli yönetim 
entagrasyonu sağlamaktadır.

Cybeats Security 
Cybeats güvenlik platformu,kritik altyapı 
operatörleri, hastaneler, kamu hizmetleri, şehirler, 
bina ev sahipleri gibi tüm tüketiciler için korumalı 
bir cihaz güvenliği yönetimi sunmaktadır.Cybeats 
güvenlik platformu,sistemimizde bulunan tüm 
kritik ağları ve cihazlara kolay ve sorunsuz bir 
şekilde entegre olmaktadır.Bu sayede güvelik 
operasyon merkezinin saldırıları algılayarak hızlı 
bir şekilde yanıt vermesini sağlamaktadır.Bu siber 
saldırıları önleyerek cihazın devre dışı kalmasını 
önlemektedir.

Ana Özellikler:
*Cybeast kullanıcı ve cihaz hareketleri 
tanımlayarak grekli profilleri oluşturmadır. 
Tanımladığı bu veriler anormal bir davranış 
sergilemeye çalıştığında potansiyel bir tehdit olarak 
algılayıp analiz etmektedir. Analizler neticesinde 
gerekli düzenlemeleri yaparak sistem 
performansındaki olabilecek kayıpları 
önlemektedir.

*Cybeats entegre olduğu cihazlarda kendi tehdit 
altyapılarını kullanarak devamlı istihbarat 
sağlamaktadır.
*Cybeasts sistemdeki tüm kritik ağlara ve cihazlara 
entegre olarak günelik operasyon merkezleri ile 
uyumlu çalışıp siber tehditleri anında 
püskürtmektedir.
*Cybeats yönetim panosu, operatörlerin CPU ve 
bellek kullanımı, IP adreslerinin ağ analizi ve 
bağlantı noktası kullanımı, kaynak kodda CVE 
analizi ve dosya bütünlüğü analizi dahil olmak 
üzere dağıtılan her cihaz hakkında ayrıntılı bilgileri 
görüntülemelerine olanak tanır. Bu görünürlük 
seviyesi, operatörlere konuşlandırılan cihazlarının 
güvenliği konusunda daha yüksek bir güven 
seviyesi sağlar.
*Cybeats içerisinde bulundurduğu son teknoloji 
güvelik radarları sayesinde bilinmeyen cihazların 
sistemlere bağlanmasını engellemektedir.

Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada Nesnelerin İnternet’i ve mobil 
cihazlara yönelik siber güvenlik değerlendirmeleri 
ve uygulamalarından bahsedilerek bilgilendirme 
yapılması amaçlanmıştır. Günümüzde mobil 
cihazların ve Nesnelerin İnternet’i konusu 
yaygınlaşması ile beraber siber riskleri beraberinde 
getirmiştir. Her ne kadar hayatlarımızı 
kolaylaştırdığı düşünülse de bugün birçok kullanıcı 
uğradığı siber saldırılar sonucu mağdur konumuna 
düşmektedir.Teknolojinin daha da ilerleyeceğini 
düşündüğümüzde mobil cihazlar ve Nesnelerin 
İnternet’i kavramı ileride çok büyük değişimlere 
uğraması ile beraber belki de daha ciddi konulara 
sebebiyet verecektir.Daha güvenli bir yaşam için 
siber ihmaller yapılmamalı,bugün hayatımızı 
kolaylaştıran bu teknolojiler için çeşitli güvenlik 
standartları geliştirilmeli ve siber saldırılara karşı 
güvenlik çözümlerinin desteklenmesi 
gerekmektedir.
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