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ÖDEV GEREKSİNİMLERİ 

Siber İstihbarat, Siber Tehdit İstihbaratı ve Siber Güvenlikte Sosyal Medya İstihbaratı 

konuları araştırılıp raporlanacaktır. 

 

GİRİŞ 

 

İstihbarat, çeşitli sözlüklerde “akıl, zeka, malumat, haber, bilgi, havadis, bilgi toplama, haber 

alma” şeklinde yer almaktadır. Ancak istihbarat terminolojisinde haber, işlenmemiş bilgiyi ifade 

etmektedir. Elde edilen verinin, istihbarat olabilmesi için bir takım işlemlerden geçmesi 

gerekmektedir. İstihbarat hakkında çeşitli tanımlar yapılmıştır. İstihbarat, devlet tarafından 

belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak, çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve dokümanların 

işlenmesi sonucu elde edilen üründür. [1] 

 Bulunduğumuz 21.Yüzyılda gelişen teknolojiler ile artık bilgiler ve kontroller PC, Mobil 

Teknoloji ve Bulut teknolojilerinde yer almaktadır. İnsanların ihtiyaçları bu teknolojiler ile 

karşılanmakla birlikte kritik bilgiler, temel ihtiyaçlar (Elektrik, Su, Para vb.) yönetim sistemleri ile 

sağlanmaktadır. 21.Yüzyılda bu kadar geniş bir ağ (siber uzay) içinde bulunan bilgilere sahip 

olmak, korumak, iç ve dış güvenliğini sağlamak, diğer ülkelere karşı savunma yöntemleri oluşturma 

ihtiyaçlarını doğurmaktadır. Siber güvenlik metodolojileri arasında siber istihbarat, siber tehditin 

tespit edilmesi, olası olaylara karşı kişi veya kurumların sosyal medya üzerinde araştırılması 

konuları bulunmaktadır. Bu ödev dört bölümden oluşmaktadır.  

Birinci bölümde; akademik taramalar yapılarak siber istihbarat ile ilgili kaynak belirlenip 

tanıtılmıştır.  

İkinci bölümde; siber tehdit istihbaratı ve yöntemleri konusu belirtilmiştir.  

Üçüncü bölümde; siber güvenlikte sosyal medya istihbaratı konusu araştırılıp  belirtilmiştir. 

Dördüncü bölümde; anlatılan konulara ilişkin yararlanılan kaynaklar verilmiştir. 
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BÖLÜM 1 

SİBER İSTİHBARAT 

Siber İstihbarat hem bir istihbarat disiplini, hem de bir bilgi toplama metodu olarak 

tanımlanmaktadır.  

Siber İstihbarat, hedef ülkenin siber uzaydaki altyapısını teşkil eden cihazlar, kablolar, enerji 

üreticileri, internet servis sağlayıcıları, sunucular vb. ile siber saldırı, siber istihbarat faaliyetlerinde 

bulunacak ya da siber savunma yapacak olan teknokratların, görevlilerin nitelik ve nicelik 

özellikleri hakkında bilgi elde edilmesi ve değerlendirilmesidir. [1] 

Siber istihbarat veya siber casusluk hedefin bilgisi ve izni olmaksızın siber uzaydaki ağlara, 

bilgisayarlara ve sair cihazlara hacking vb. teknikleri kullanarak sızmak, hassas verilerin toplanarak, 

istihbarat çarkından geçirilmesi faaliyetidir. Siber istihbarat sadece teknik faaliyetlerle değil, sosyal 

mühendislik, psikolojik harp ve sair unsurlar kullanılarak da oluşturulabilmektedir. Angaje edilmiş, 

hedef örgüt içinde görevli kişilerin, fiziksel olarak sisteme girmesi, trojan, spyware, virüs vb. zararlı 

yazılımları sızdırması ya da laptop, harici disk, sabit disk vb. depolama alanlarını çalması da siber 

istihbarat faaliyetleri arasında yer almaktadır. [2] 

Siber uzay, “trade craft” olarak ifade edilen, espiyonaj yöntemlerinin farklı şekillerde 

kullanılabileceği bir alan haline gelmiştir. İnternetin, espiyonaj için en kullanışlı alan olduğu da 

ifade edilmektedir. (Wettering,2001)  

Bugün birçok birey/kurum, faaliyet alanlarını genişletmek, rakiplerinden farklı olabilmek, 

geliştirmiş oldukları sistemi pazarlayabilmek vb. sebeplerle  istihbarat sözcüğünün albenisini 

kullanma eğiliminden hareketle, istihbarat faaliyetinde bulunduklarını dile getirmektedir. Bu 

kişiler/kurumlar, siber istihbaratı genel hatlarıyla; “Tehditlerin oluşmadan bilgisini alıp, gerekli 

savunma sistemine entegre ederek, benzer bir tehdit oluştuğunda savunma geliştirmekle 

uğraşmadan, savuşturma yöntemidir.” vb. şekillerde tanımlamaktadır. Bu tanım, siber saldırılara 

karşı önalıcı faaliyetler kapsamında yer alabilir. Dolayısıyla, siber tehditlerin önceden tespit 

edilmesi ve buna uygun savunma sistemlerinin geliştirilmesi, siber istihbarat değil, siber güvenlik 

ve/veya koruyucu güvenlik hizmeti kapsamında ele alınabilir. [2] 

Günümüzde siber güvenlik, beşinci savaş ortamı olarak kabul edilmenin ötesinde tüm 

ülkeler için ulusal güvenliğin ayrılmaz ve en önemli bileşeni olarak değerlendirilmektedir. [3] 

Siber İstihbarat, istihbaratın sürekli olarak devam eden bir faaliyet olması sonucu işlemler 

bir döngü (çark) şeklinde anlatılabilir. Bu adımlar uygulanarak istihbaratın sürekli olarak 

planlanması, elde edilen tüm verilerin işlenmesi ve yönetilmesi amaçlanmaktadır. Bu döngüler 

istihbarat her alanını kapsamaktadır. Şekil 1. 

1- Planlama: Önceliklerin ve ihtiyaçların belirlendiği başlangıç adımıdır. Bu adımda 5N1K 

(Ne, Nerede, Ne Zaman, Niçin, Nasıl, Kim) yöntemi kullanılabilir. Aynı zaman yapılacak 

olan istihbaratın en doğru etkiyi hangi alanlarda yapacağını, belirsiz, yanlış istihbaratın 

oluşturacağı kötü sonuçları engellemiş olur. 

2- Toplama ve Yönlendirme : Planlanan ve yönlendirilen isteklerin sahada toparlanma 

sürecidir. Toparlanan bilgiler sürecin her adımında devamını sağlamak üzere yönlendirilir. 

3- İşleme ve Değerlendirme : Toplanan verilerin eksiksiz ve doğru olarak, anlaşılır bir biçimde 

işlenmesi (bilgi haline) durumudur.  
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4- Analiz etme ve üretme : Bilginin hedef doğrultusunda olayların sonuçları ve tahmini 

konusunda yapılan araştırmadır. Analiz objektif, sade, zamanında ve en önemlisi 

planlamada istenen ihtiyaçlara cevap vermelidir.  

5- Dağıtım(Yaygınlaştırma) ve Entegrasyon : Hedefe ilişkin oluşturulan analizlerin sonuçlarını 

gerekli mercilere teslim edilmesidir. 

 

Şekil 1.Siber İstihbarat Yaşam Döngüsü [4] 
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BÖLÜM 2 

SİBER TEHDİT İSTİHBARATI 

 Siber Tehdit İstihbaratı, resmi kurum, kuruluşların kritik altyapıları veya herhangi bir 

seviyede iş unsurlarına, güvenliğine zarar verebilecek tehditler hakkında tanımlanmış, disipline 

edilmiş bir süreçten geçirilerek analiz edilmesi neticesinde saldırganların niyetlerini, metotlarını 

tespit etmeye yönelik yapılan çalışmalardır.   

 Siber tehdit istihbaratı (CTI), bir kurumun veya varlığın güvenliğini tehdit eden mevcut ve 

potansiyel saldırılar hakkındaki bilgilerin toplanmasına, analiz edilmesine odaklanan siber güvenlik 

alanıdır. Siber tehdit istihbaratının yararı, veri sızıntılarını önleme ve özellikle finansal 

maliyetlerden tasarruf sağlamasıdır. Amacı kurum/kuruluşlara kendilerine karşı oluşan tehditleri 

göstermek, anlamlandırılmasına yardım etmek ve korumaktır. [5] 

 Bir siber savaş sırasında yapılabilecek en iyi savunma, tehditlerin gerçekleşmesine izin 

vermemektir. Plan oluşturmak, kritik varlıkların belirlenmesi ve bunlar için gerekli uygun 

teknolojilerin kullanılması, kurum çalışanlarına gerekli eğitimlerin verilmesi gibi işlemler 

yapılabilir. [6] Siber olay öncesinde; 

Plan oluşturmak: Bir siber saldırı gerçekleşmeden önce dikkat edilmesi gereken kilit nokta BT 

altyapımızın belirli prosedürlere tabi tutulmasıdır. Felaket senaryosu planı oluşturulması ve plan 

oluşturulurken; iyi belgelenmeli, test edilmeli, açıklık verilen noktaları telafi edilmelidir. İyi bir 

planın olması saldırıdan kurtulma şanımızı arttıracaktır. Kurumlarda SOME ekibinin oluşturulması 

gerekmektedir. 

Kritik varlıkların tanınması: Bilişim envanteri oluşturularak, hangi programlar, sunucular, 

işlemler, veri tabanları devre dışı kalması halinde yapılan işin devam edilmesine engel 

oluşturuyorsa, bunlar kritik varlıklardır. Bu sistemlerin tanınması ve korumak için gerekli adımların 

atılmış olması gerekmektedir. 

Kritik varlıkları korumak için uygun teknolojinin kullanılması: Bu teknolojiler bir saldırıya 

karşı önlem oluşturacak, gerçekleşmeden önceki veri ihlallerini bildirecek, olağan dışı olayları rapor 

edecek teknolojilerdir. Bunların dışında kritik verilerin belirli sıklıklarla yedeklenmesi ve bu 

yedeklerin tek bir noktaya değil birden fazla noktaya gerçekleştirilmesi de önlem niteliği taşır. 

Gerekli eğitimlerin verilmesi: Kurumların çalışanlarına güvenlik eğitimleri vermeleri, olası saldırı 

veya kritik durumlarda bilinçsiz harekete etmelerine engel oluşturur. 

Kurumlar yeterli olduğunu düşündüğü tüm önlemleri almış olsa bile, bir siber saldırının 

gerçekleşmesine engel olamamış olabilir. Bu noktada durum değerlendirmesi, hasar kontrolü, 

yedeklerin kullanılması, etkilenen sistemlerdeki kanıt niteliği taşıyan verilerin muhafaza edilmesi 

ve yetkililerin bilgilendirilmesi gibi işlemler gerçekleştirilebilir. [6] Siber olay sırasında; 

Durum Değerlendirmesi: Öncelikle var olan durumun gerçekten bir siber saldırı mı olduğu yoksa 

kurum içi gerçekleşen olağan bir durumun saldırı şeklinde algılanması mı olduğuna cevap 

verilmelidir. Eğer bunun sadece gerçekleşen bir aksaklık ise kurtarma senaryosuna gidilmez ama 

siber saldırı olduğu kesinleşirse daha önce yapılan planlardaki işlem adımları devreye sokulur. 

Hasarın En Aza İndirilmesi: Bu noktada verilmesi kararlar vardır. Örneğin, tehdidin daha derine 

yayılmasını önlemek için sistemin kapatılması daha çok hasara mı neden verir? Yoksa bu durum 

kötünün iyisi olarak değerlendirilebilir mi? Çok büyük yapılarda, saldırı sırasında, gerçekleşen 
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yoğun trafiği azaltmak ve asıl probleme odaklanmak için daha önce yazılmış kurallarda değişiklik 

yapılabilir. 

Yedekler: Gerçek zamanlı sistemlerde sistemin kapatılmaması durumunda, hizmet verdiği 

insanların işlemlerini gerçekleştirmeye devam etmek için en hızlı şekilde yedeklerin geri 

yüklenmesi gerekebilir. 

Etkilenen Sistemlerden Adli Verilerin Toplanması: Saldırıyı gerçekleştiren saldırganlar, 

kendilerini ele vermemek için bazı izleri silme eğilimde bulunabilirler. Bu duruma engel olmak için 

sistemin anlık yapısının, topolojisinin, etkilenen sistemlerin üzerinde çalışan personel kimlik 

bilgilerinin alınması, daha sonra yapılacak olan adli bilişim izleme sürecinde kullanılabilir. 

Yetkililere Bilgi Verilmesi: Olayın kurum personellerine ve saldırıdan etkilenebilecek olası 

mağdurlara bildirilmesi gerekmektedir. Verilecek bu bilgiler aynı saldırının başkalarına verecek 

hasarı önleyebilir veya azaltabilir. Potansiyel mağdurların bilgilendirilmemesi, istenmeyen yasal 

işlemlere yol açabilir. 

Yapılmaması Gerekenler: Bir siber saldırı sırasında yapılması gerekenlere verilen önem kadar 

yapılmaması gerekenlere de dikkat edilmelidir. Örneğin, etkilenen sistemin kullanılmaya 

çalışılması, sisteme giden güç kaynağının kesilmesi, iletişimin tehlikede bulunan sunucu üzerinden 

yapılması gibi işlemler yapılmaması gerekenler arasında sayılabilir. 

Kuruma gerçekleşen siber saldırı sonrasında etkilenen sistemler izlenmeli ve yaşanan 

deneyimden çıkarılan olumlu olumsuz davranışlar, kontroller, müdahaleler göz önünde 

bulundurularak var olan sistem güçlendirilmelidir. [6] Siber Saldırı sonrasında; 

Etkilenen Sistem/Sistemlerin İzlenmeye Devam Edilmesi: Saldırganlar girdikleri sistemlerde 

arka kapılar bırakmış olabilirler. Bu nedenle etkilenen sistemlerin gözetim altında tutulması ve 

gerekli testlerin yapılması gerekmektedir. 

Gelecek Saldırıların Önlenmesi İçin Gerekli Önlemlerin Alınması: Bir saldırının gerçekleşmesi 

demek, saldırganların kullanabilecekleri bir zafiyeti barındırmak demektir. Öncelikle bu zafiyetin 

önüne geçilmesi gerekmektedir. Aynı tarz bir olayın gerçekleşmemesi için gerekli incelemeler 

yapılması, personel bilgilendirilmeli, olaya sebebiyet veren kaynaklar araştırılmalı ve müdahale 

edilmelidir. 

 Kurumların olgunlaşmış bir tehdit istihbarat programı yolunda nerede bulunduğunu ve tehdit 

istihbaratına nasıl daha iyi uygulanabileceğini anlamamıza yardımcı olacak sistem Tehdit İstihbaratı 

Olgunluk Modelidir. Bu modelde, McAfee Threat Intelligence Maturity Model’i  dört seviyeye 

ayırmıştır. Bunlar;  Basit Seviye, Temel Seviye, Operasyonel Seviye ve Güvenilir Seviye olarak 

sıralanır. Bu seviyelerde yapılması gereken işlemler ve görevler aşağıdaki Tablo 1’ de 

gösterilmiştir. [6] 
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Şekil 1. Threat Intelligence Maturity Model’in genel yapısı [6] 

 

Tablo 1. McAfee Threat Intelligence Maturity Model [6] 
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BÖLÜM 3 

SİBER GÜVENLİKTE SOSYAL MEDYA İSTİHBARATI  

Toplumsal olayların önceden tespit edilebilmesi veya gerçekleşen olaylarda geriye dönük 

araştırma yapılabilmesi için, sosyal medya verileri çok önemli bir istihbarat ortamı haline gelmiştir. 

(2011 Arap Baharı, 2013 İstanbul Gezi Olayları, Wikileaks Belgelerinin Sızması vb. olaylar)  

18 Aralık 2010 tarihinde Tunus’da başlayan ve daha sonra Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, 

Cezayir, Ürdün ve Yemen’de büyük çaplı, Moritanya, SuudiArabistan, Umman, Irak, Lübnan ve 

Fas’ta ise küçükçaplı [6,7,8] olayların yaşandığı Arap Baharı sosyal medyanın etkinliğine 

gösterilebilecek en önemli olaylardandır. Bu süreçte bahsedilen ülkelerde başta Facebook ve 

Twitter gibi sosyal medya siteleri olmak üzere, sosyal siteleri kullanan kullanıcı sayıları katlanarak 

artmıştır. Arap dünyasındaki Facebook kullanıcıları Aralık 2010’da 11 978 300 iken, Ocak 2011’de 

% 78’lik artış göstererek 21 361 863’e yükseldi. [7] 

 Facebook, Twitter, Youtube ve benzeri sosyal ağların kullanımının yaygınlaşması ile Arap 

toplumları daha fazla paylaşımda bulunmaya başlamış, halklar arasındaki fiziki sınırlar tüm etkisini 

kaybetmiştir. Arap Baharı sürecinde sürekli dile getirilen Domino etkisinin meydana gelmesinde, 

bu ortak bilincin, yani sosyal medya ile halkların ortak gündeme sahip olmalarının payı büyüktür. 

Ülkeler istihbarat kurumlarında siber istihbarat birimleri oluşturmaya başlamıştır. 

Gereksinimler doğrultusunda farklı program ve algoritmalar kullanılarak, sosyal medya veri 

yığınlarından ihtiyaca uygun sonuçlara ulaşmak mümkündür. İstihbarat açısından çok önemli olan 

sosyal medya siteleri ticari, akademik veya güvenlik amaçlarıyla analiz edilebilir.  

 Dünyaca ünlü Time dergisi, 2010 yılında Facebook’un kurucusu ve sahibi Mark 

Zuckerberg’i yılın adamı seçerken, 500 milyon kişilik sanal devletin başkanı, insanların hayatlarını 

yaratıcı ve iyimser olarak değiştiren kişi olarak adlandırmıştır.[9] 

 Sosyal medya sitelerinin kitleler üzerindeki etkileri dünya üzerinde özellikle Arap Baharı 

olaylarından sonra daha da dikkatle incelenmeye başlamıştır. 2012 yılında Sir D. Omand, J. Bartlett 

ve C. Miller, Sosyal Medya İstihbaratına giriş adında bir yayın ile istihbarat yaklaşımlarına yeni bir 

istihbarat türünü eklediklerini duyurmuş ve bu istihbaratın nasıl yapılacağını çalışmalarında 

açıklamışlardır. [10] 

 Ülkemizde de gezi olayları sonrasında sosyalmedya aracılığıyla kitleleri harekete 

geçirmekten dolayı çeşitli gözaltılar ve yargılamalar olmuştur. 

Twitter Verileri Üzerine Örnek Olay Uygulama [11]  

Türkiye’de, üniversite öğrencisi bir genç kız 11 Şubat 2015 tarihinde kaybolmuş ve 

araştırmalar sonucu kendisinin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştır. Bu cinayete tüm toplumun 

tepkisi çok büyük ve etkili olmuştur. Kadına şiddete pek çok ortamda tepki gösterilmiştir. Bu 

ortamlardan en önemlisi ise sosyal medya olmuştur. Toplum, sanatçılar, politikacılar, sporcular, 

yerli ve yabancı basın olmak üzere her kesimden bu konuyla ilgili twitler yayınlanmıştır.  

Toplumun nabzını tutan en önemli sosyal medya sitelerinden olan Twitter üzerinde böyle 

durumlarda, bu verilerden istihbarat çalışması yapmak, ilgili birimlerin amaçlarından biri olmalıdır. 

Kitleler sosyal medya mesajları üzerinden harekete geçebilmekte, bireysel veya kitlesel şiddete 

başvurabilmekte, gösteri veya eylem organize edebilmektedir. Bu süreç içerisinde yazdığı twitler 

yüzünden ifade vermeye çağrılan veya basında açıklama yaparak düzeltmeler yapmaya çalışanlar 
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dahi olmuştur. Olayın ortaya çıkmasını takiben twitter dinlenerek 15 Şubat – 15 Mart 2015 tarihleri 

arasındaki bir aylık süreçte NodeXL[12] temasıyla, twitter üzerinden konu ile ilgili 62273 veri 

çekilmiştir. Bu veriler üzerinde yapılan analiz sonuçları açıklanmıştır. 

Twitter’dan elde edilen veriler öncelikle “Tweet”,“Mentions” ve “ReplyTo” olmak üzere üç 

ayrı gruba ayrılmıştır. Her grup kendi içinde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak ortaya, 22626 Twit, 

38766 Etiket (Bahsetme) ve 796 Cevap verisi çıkmıştır. 85 veri ise boş veya sadece simgesel veri 

olarak temizlenmiştir. 

Bu olay analizi neticesinde, Türkiye’desosyal medya üzerinde çok tartışılan bir olay analizi 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerisinden bilgiçıkarımı ve görselleştirme işlemleri 

yapılmıştır. Bazı anlamlı bilgilere ulaşılmıştır. Türkiye’de TT listesinde pek çok paylaşım reklam 

amaçlı yapılmaktadır. Twitler içerisindeki web site adresleri bunu göstermiştir. [11] 

 Sosyal medya verileri üzerinde analiz işlemleri yaparken karşılaşılan sorunlardan bazıları 

haber linkleri, TT listesinde görünmek için sadece belirli kelimeleri kullanarak twit yazmak, sadece 

simgeler içeren twit verileri, kısaltılmışkelimeler içeren twitler, farklı diller kullanılarak yazılan 

etiketli twitler olmuştur. Bu sorunlar araştırmacıların çözmesi gereken sorunlardan başlıcaları 

olmuştur. Ayrıca sosyal medya siteleri üzerinde gerçekleştirilen duygu analizi işlemleri, toplum 

nabzını tutmaya yönelik önemli bir konudur. Türkçe diline ait araştırmaların azlığı, Türkçe kelime 

kütüphanesinin tam olarak oluşturulmamış olması da bu çalışma sırasında karşılaşılan eksiklikler 

olmuştur. Araştırmacılara sosyal medya verileri üzerinde siber istihbarat, veri temizleme, Türkçe 

duygu analizi işlemleri konuları, gelecekte araştırma konuları olarak önerilmektedir. [11] 
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