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DENIZCILIK ALANINDA SIBER   
GÜVENLIK

Feramuz AŞKIN
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Başkanı

Denizcilik sektörü, dünya ticaretinin şekillenmesinde büyük geliş-
melere sebep olmuştur. Bu ticaretin çok hızlı bir şekilde büyümesi neti-
cesinde gemi-ofis arasındaki iletişimin hızlanması, şirket içi yönetimin 
daha verimli ve kazançlı bir hale gelmesine neden olmuştur. Ancak, 
son zamanlarda geniş bant yayın teknolojileri ile “Big Data” gibi öğe-
lerin önem kazanmasının ardından, denizcilik sektörü siber saldırılara 
daha fazla maruz kalmaya başlamıştır. Mevcut teknolojilerin yetersiz 
kalması ile gemi ve kara personelini siber saldırılara karşı zor durumda 
kalmış ve çok ciddi maddi kayıplar yaşanmıştır.    

Gemiler, genellikle GPS ve AIS spoofing gibi yöntemler vasıtasıy-
la, rotasından saptırılarak, kötü amaçlı kişilerin eline geçmesine sebep 
olabilecek gelişmiş siber saldırılara maruz kalabilmektedirler. Ayrıca 
gemi üzerinde bulunan diğer yapılara da zarar verilerek, ekipmanların 
zarar görmesi de sağlanmaktadır.

Gemiler gün geçtikçe sayısallaştırma, entegrasyon ve otomasyona 
dayalı sistemler kullanmaya başlıyor, bu da gemide siber risk yönetimi 
çağrısı yapıyor. Teknoloji gelişmeye devam ederken, bilgi teknolojisi 
ve operasyonel teknoloji kullanan gemiler aynı  ağ sisteminde olmakta 
ve internete daha sık bağlanmaktadırlar.
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Bu da gemilerin sistemlerine ve ağlarına yetkisiz giriş veya kötü 
niyetli saldırılar yapma riskini arttırıyor. Riskler, gemideki sistemlere 
erişen personel tarafından da oluşturulabilir, örneğin taşınabilir hafıza 
ile kötü amaçlı yazılım getirilebilir.

Siber olay için hazırlıklı olmama güvenlik, çevresel ve ticari açı-
dan önemli sonuçlar doğurabilir. Artan siber tehlikelere tepki vermek 
için bir grup uluslararası denizcilik örgütü geniş bir paydaş grubunun 
desteğiyle bir kılavuzu geliştirdiler. Bu kılavuz, şirketlerin gemilerdeki 
siber güvenliğe esnek yaklaşımlar getirmesi için tasarlanmıştır. 

BU GÜNE KADAR TESPIT EDILEN ÖNEMLI DENIZ  
       ENDÜSTRISI ILE ILGILI SIBER SALDIRILAR 

Siber 
saldırının 
yapıldığı 

yıl
Siber saldırının türü Bilinen Detaylar

2008
Yapılan bir deney ile “MN 
Pole Star” gemisinin AIS, 
ECDIS ve GPS yanıltıldı.

İngiltere ve İrlanda Denizcilik İdaresi, Savunma 
Bakanlığı ve Savunma Bilim & Teknoloji 

Laboratuvarı işbirliği ile okyanusun belli bir 
bölgesine yanıltıcı sinyaller gönderdi. Buraya 

yöneltilen MN Pole Star gemisinin AIS, ECDIS ve 
GPS gibi kritik köprü üstü seyir cihazları karıştırıldı 
ve bozuldu. Benzer bir durum kötü hava koşullarında 

limana yanaşmaya kalkan bir gemide yaşanırsa 
manevra güvenliğinin tehlikeye düşebileceği 

ispatlandı.

2010 Endüstriyel kontrollü 
kötümcül yazılım.

Güney Kore’den Güney Amerika’ya götürülen bir 
petrol platformu kötümcül yazılım kullanılarak 

sistemleri çökertildi. Platformun arızalarının 
giderilip operasyonlara başlaması 19 günde 

gerçekleştirilebildi. Benzer bir durum platformun 
dinamik pozisyonlama sitemini çökertseydi çok daha 

kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi.

2011 Hakerler IRISL firmasına 
saldırdı.

Hakerlar IRISL ( İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik 
Firması) saldırıp konteyner numaraları ve varış 

bilgilerinin bozulup sistemin karışmasını sağladılar. 
Böylece firma yüklerin takibini yapamadı ve 

kayıplar yaşadı.
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2011 - 
2013 

Belçika’nın Antwerp limanı 
bilgisayarlarına sızıldı.

2011 ve 2013 yılları arasında hakerlar Antwerp 
limanı bilgisayarlarına sızarak bazı konteynerlerin 
yerini tespit ettiler ve evraklarını değiştirdiler. Bu 

konteynerler sahte isim ve evraklar ile liman dışına 
çıkarılarak kötü amaçlar için kullanıldı.

2012
Yanıltıcı ve karıştırıcı 

sinyaller ile 200’den fazla açık 
deniz gemisinin

 GPS’leri bozuldu.

Gemilerin GPS( Uydu Konumlama ) cihazları 
bozularak açık deniz seyirleri zorlaştırıldı. Cihazlar 

uzaktan müdahale ile etkisiz hale getirildi.

2012
Avustralya Gümrük ve 

Sınır Koruma İdaresinin 
bilgisayarlarına sızıldı.

2012 yılında Avustralya Gümrük İdaresinin 
bilgisayarlarını girildi ve bazı konteynerlerin 
otoriteler tarafından şüpheli olarak işaretlenip 

işaretlenmediğini kontrol ettiler. Bu sızma sonucu 
ilgilendikleri konteynerlerin takip edildiğini anlayıp 

limandan çekmekten vazgeçtiler.

2013 Yanıltıcı GPS sinyali ile yat 
rotasından çıkarıldı.

Teksas-Austin Üniversitesi araştırmacıları “White 
Rose of Drax “ isimli yatı, Akdeniz’de sahte GPS 

sinyalleri ile rotasından çıkarabileceklerini gösteren 
bir çalışma yaptılar ve gemi zabitanını yanılttılar.

2014
Bir Amerikan limanı GPS 

karıştırıcılığı yüzünden 
operasyonlarını durdurdu.

Amerika’da bir liman, GPS karıştırıcı sinyaller 
nedeniyle gemi trafiğini yönetemediği için 

operasyonlarını durdurma noktasına geldi ve belli bir 
süre kapandı.

2014 FBI GPS karıştırıcılığı 
konusunda sektörü uyardı. 

Temmuz 2014 FBI özel sektörü uyararak GPS 
karıştırıcılığı ile yük hırsızlığının yapıldığını bildirdi. 
46 olayda çalıntı arabaların bu yolla Çin’e kaçırıldığı 

belirtildi.

2017
Maersk firmasının Kopenhag 

‘daki merkezine NotPetya 
isimli virüs ile saldırıldı

27 Haziran 2017 öğleden sonra hakerlar “NotPetya 
“ isimil bir virüs ile Maersk firmasının merkez 

ofisine saldırı düzenledi. Firmanın dünya çapındaki 
( 130 ülkede 574 ofis)  80.000 çalışanın dizüstü 

bilgisayarları 76 liman ve 800’den fazla açık deniz 
gemisi ve yük evrakları bu saldırıdan etkilendi. Bu 

saldırı firmaya 350 milyon dolarlık hasar verdi.

2018
COSCO firmasına yapılan 
siber saldırı şirket ağının 
çökmesine neden oldu.

Çin merkezli denizcilik devi COACO’nun 
network sistemi siber saldırı ile çökertildi. Şirketin 

operasyonları aksatıldı.
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SIBER RISK YÖNETIMI:

• Hem ofiste hem de gemideki kullanıcıların, kilit personelin ve yö-
netimin; rol ve sorumluluklarının tanımlanması,

• Bozulması halinde geminin operasyon ve emniyeti açısından risk 
oluşturabilecek sistemlerin, yapıların, verilerin ve yönetim yetile-
rinin tanımlanması,

• Siber bir olaya karşı koruma ve operasyonların sürekliliğini sağ-
lamak için teknik önlemleri uygulamak. Ağların konfigürasyonu, 
ağlara ve sistemlere erişim kontrolü, iletişim-sınır savunması-ko-
ruma ve tespit yazılımlarının kullanılması,

• Siber olaylara karşı direnç sağlamak için faaliyetler ve planların 
oluşturulması ve uygulanması (prosedürel koruma önlemleri). Bu; 
eğitim ve farkındalık, yazılım bakımı, uzaktan ve yerel erişim, eri-
şim ayrıcalıkları, taşınabilir hafıza kullanımı ve ekipmanların el-
den çıkarılması konularını içermesi

• Siber olaylara hazırlanmak ve bunlara tepki vermek için faaliyetler 
yürürlüğe konması.

KRITIK SISTEMLERIN KORUNMASI:

Aşağıdaki gereksinimler için koruma önlemleri oluşturulurken 
personel, prosedürler ve teknolojinin rolü dikkate alınmalıdır:

• Siber bir olayın tespit olasılığını arttırmak,

• Bilgi, veri veya BT ve OT sistemlerinin kullanılabirliğini korumak 
için çaba ve kaynakların arttırılması.

Bu derinlemesine savunma yaklaşımı aşağıdaki etkilerin kombi-
nasyonu içermelidir:

• Gemi güvenlik planına uygun olarak geminin fiziki güvenliği(SSP),

• Program bölümlemesi dâhil olmak üzere ağların korunması,
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• İzinsiz giriş tespiti,

• Yazılım beyaz listesi,

• Erişim ve kullanıcı denetimi (kontrolü),

• Taşınabilir bellek ve şifre politikalarının kullanımı ile ilgili uygun 
prosedürler,

• Personelin uygun prosedürlere olan aşinalığı ve risk farkındalığı.

SIBER ATAK TÜRLERI:

Genel olarak şirketleri ve gemileri etkileyebilecek iki siber saldırı 
kategorisi vardır:

• Hedefsiz saldırılar; bir şirket veya geminin sistem ve verileri bir-
çok potansiyel hedef barındırır.

• Hedefli saldırılar; bir şirket veya geminin sistem ve verileri hedeftir.

• Kötü amaçlı yazılım: Sahibinin haberi olmadan bir bilgisayara eri-
şim veya bu bigisayara zarar vermek için tasarlanmış kötü amaçlı 
yazılım. Trojanlar,fidye yazılımı, casus yazılımlar, virüsler ve solu-
canlar gibi çeşitli zararlı yazılım türleri vardır.

• Sosyal Mühendislik: Potansiyel siber saldırganlar tarafından kul-
lanılan teknik olmayan bir yöntemin devreye alınması ile sistem 
içindeki paydaşları sosyal medya yoluyla manipüle ederek güven-
lik prosedürlerini çiğnemeye yöneltmek.

• Yemleme(Şifre Avcılığı): İstenilen belirli gizli veya hassas bilgileri 
elde edebilmek için çok sayıda hedefe e-mail göndermek.

• Sızıntı Kaçağı Oluşturmak: Sahte bir web sitesi kurma veya ger-
çek bir web sitesini kullanarak ziyaretçileri istismar etmek (kötüye 
kullanmak).  

• Tarama: İnternetin büyük bölümüne rastgele saldırmak.
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Hedefli saldırılar daha sofistike olabilir, bir şirket ve gemiyi hedef 
alarak özel oluşturulan araç ve teknikleri kullanabilir. Bunlarda kulla-
nabilecek yöntem ve tekniklere örnekler aşağıdadır: 

-Kaba Kuvvet: Doğru şifreyi bulmak umuduyla birçok parola de-
neyerek saldırı yapmak. Saldırgan doğru şifreyi bulana kadar olası tüm 
parolaları sistematik olarak dener.

-Servis Reddi (DOS): Bir ağı çok miktarda veri akışı ile kilitle-
yerek meşru ve yetkili kullanıcıların bilgiye erişiminin engellenmesi. 
Yaygınlaştırılmış Servis Reddi ( DDoS “ Distributed Denial of Service” 
) ile çok sayıda bilgisayar veya sunucunun etki altına alınması ile Servis 
Reddi saldırısının yapılması.

-E -dolandırıcılık: Kimlik avı gibi ama bireyler içerisine kötü 
niyetli yazılımlar veya linkler yüklenmiş kişisel e-postalarıyla hedefe 
alınıp avlanılması.

-Tedarik Zincirinin kırılması: Bir şirkete veya gemiye teslim edi-
len ekipman, yazılım veya destek servisleri kullanarak zarar vermek.

Yukarıdaki liste tüm örnekleri kapsamaz. Diğer bir metod, denizci-
lik şirketinde çalışan bir personelin bilgisayarının bilgisi dışında kulla-
nılarak başka bir tehdidin oluşması için bilgilerinin ele geçirilmesidir. 
Siber saldırılarda kullanılan araçların ve tekniklerin potansiyel sayısı ve 
gelişimi devam etmekte, bu gelişmeler yalnızca bu kuruluşları ve onları 
geliştiren kişilerin yaratıcılığı ile sınırlanmaktadır.

Bir deniz taşımacılığı şirketinin ilk olarak karşılaşabileceği olası 
tehditleri saptaması iyi olacaktır. Daha sonra sistem ve gemi prosedür-
lerinin bu tehditlere karşı ne kadar dayanıklı olduğu değerlendirilmeli-
dir. Güvenlik açıklarının değerlendirilmesi üst düzey yönetimin izlene-
cek yolun saptanmasına temel teşkil edecektir. Şirket bünyesinden veya 
dışarıdan denizciliği bilen uzmanların desteği alınarak, kilit riskler için 
etraflıca bir strateji oluşturulabilir. IT ve OT sistemleri arasındaki ay-
rım düşünülmelidir. IT sistemleri verilerin bilgi olarak kullanılmasına 
odaklanırken, OT sistemleri verileri fiziksel süreci kontrol etmek veya 
izlemek üzerine kullanmaya odaklanmalıdır.
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Bağımsız sistemler, kontrolsüz şebekelere veya doğrudan internete 
bağlananlara kıyasla dış siber saldırılara karşı daha az kırılgandır.

Kritik gemi sistemlerinin, kontrolsüz şebekelere nasıl bağlanabi-
leceğinin iyi kavranması gerekmektedir. Bunu yaparken, birçok olayda 
personelden kaynaklanan aksiyonların hataya yol açtığı dikkate alın-
malıdır.

SONUÇ

Gemilerde yapılacak siber saldırılar, sadece gemiyi etkilemez. Ge-
minin işletmesini, işletme ile iş birliği içerisinde bulunan limanlar, te-
darikçiler, çözüm ortakları gibi alanlarda siber saldırılardan etkilenebi-
lir. Bu da büyük etkenli bir zarara yol açmaktadır. Çünkü her bilgi yeni 
bir saldırı için güçlü etken olacaktır.

Yaşanacak saldırılar sonucunda deniz trafiği olumsuz etkileneceği 
gibi işletmelere de ekonomik zararlar ortaya çıkacaktır. 

 Türkiye denizcilik sektöründe güçlü ülkeler arasında yer almakta-
dır. Yukarda bahsedilen konular ile güçlü denizcilik sektörü potansiyeli 
bağdaştırıldığında ekonomik zararların büyüklüğü anlaşılmaktadır.

 Bu nedenle gemilerin korunması ulusal kalkınmaya ve ekonomik-
sel gelişim için oldukça önemli bir parametre olacaktır. 

Yapılacak Ar-Ge ve teknoloji tabanlı çalışma ile ortaya çıkacak 
olan yazılımın uluslararası ölçekte ihracatı yapılabilecektir. Bu tür pro-
jeler, ekonomik fayda sağlayarak ulusal/uluslararası rekabet gücümü-
zün artmasına katkı sunacaktır. Bu hususlar ekonomik ve ulusal kaza-
nım açısından önemli bir gelişme olacaktır. 




