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Dijital alışma Alanı 
İçin Modern Güvenlik 

 
Dijital dönüşüm, şirketlerin verimliliği artırmalarına ve 
çalışanlarını güçlendirmelerine yardımcı olan roket yakıtıdır. 
Şirketleri; çevikliği artıran, hizmet seviyelerini yükselten ve 
başarıya ulaşma süreçlerini hızlandıran dijital çalışma alanları 
oluşturarak işlerin nasıl yürütüldüğünü yeniden düşünmeye 
teşvik etti. Artık ofis masalarına bağlı kalmak zorunda olmayan 
çalışanlar sanal ekipler olarak çalışıyor; ihtiyaç duydukları 
uygulamaları ve cihazları kullanarak her zaman ve her yerde 
iletişim kuruyor, işbirliği yapıyorlar. 

 
Çalışanların yüzde 43’ü en azından belirli zamanlarda uzaktan 
çalışabiliyor1. Çalışan hareket alanı özgürlüğünde ve SaaS’a taşınan 
uygulamalardaki yükseliş, ancak çalışanların her zaman ve her 
yerde bağlantıda kalmalarını sağlamak için BT departmanlarına 
güvenen işletmeler ile mümkündür. Bununla birlikte, SaaS, BYO ve 
talep üzerine kurulan yeni uygulama altyapıları ile mümkün kılınan 
her yerden çalışma ortamı yeni iş akışı zorlukları oluşturup, 
güvenlik riskleri yaratıyor. Çoğu durumda, BT uçtan uca görünürlük 
ve kontrol sağlayamazken, çalışanları ve müşterileri için en uygun 
kullanıcı deneyimi sunma mücadelesi veriyor. 
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2021 yılı itibariyle, kurumsal 
veri trafiğinin %25’i (bugünden 

%10 daha fazla)  güvenliği 
atlatacak ve doğrudan mobil ve 
taşınabilir cihazlardan buluta 

akacak. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

İşletmeler ölçeklenirken, BT ekipleri belirli uygulama türleri ve 
cihaz profilleri için farklı ürünler satın alırlar. Buna ek olarak, 
çeşitli iş birimleri işbirliği yapmak veya görevleri tamamlamak 
için kendi SaaS uygulamalarına üye olurlar. Dolayısıyla, 
çalışanlar farklı uygulama türlerinden yararlanmak için çok 
sayıda ağ geçidine veya erişim noktasına başvurmak zorunda 
kalır, bu da kötü bir kullanıcı deneyimi yaratır. Tutarlı bir 
stratejinin olmaması potansiyel olarak bütçe aşımlarına neden 
olurken, BT altyapılarına karmaşıklık katar. Ayrıca, günden güne 
artan destek sorunlarını ele alıp, birden fazla çözümü yönetmek 
için hâlihazırda yoğun bir şekilde çalışan BT ekiplerine artı yük 
getirir. Sonuç olarak, birden fazla çözüme ihtiyaç duyma ve 
beraberinde gelen karmaşıklıklar, kritik erişim kontrol 
politikalarının uygulanmasını zorlaştırmaktadır. 

 
Bir yol daha var. 

 
Citrix yeni nesil erişim çözümleri, geleneksel VPN teknolojisinin 
ötesinde daha geniş bir kullanım alanı sunar. Bu çözümler, 
kurumsal uygulamaların güvenliğini ve bu uygulamaların içindeki 
altyapı ve verilerin temelini oluşturur. Bu, tutarlı ve ayrıntılı 
güvenlik politikaları, basitleştirilmiş BT yönetimi ve daha iyi bir 
kullanıcı deneyimi sağlar. Yeni nesil erişim çözümleri, giderek daha 
karmaşıklaşan karma bulut ortamlarında da kontrol ve görünürlük 
sağlar.  
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BT Güvenlik Sorunları 
Gartner, işletmelerin %90’ının 2020 yılı itibariyle mobil cihazlara bağlı iş süreçleri uygulayacağını öngörmektedir.3 Gartner ayrıca 
Software-as-a-Service (SaaS)’ın 2018 yılında %22 oranında gelir artışı yaşayarak 73.6 milyar USD’ye ulaşacağını ve bulut pazarının en 
büyük bölümü olarak kalacağını tahmin ediyordu.4 Global araştırma şirketi, SaaS’ın 2021 yılına kadar toplam uygulama yazılım 
harcamasının %45’ini domine etmesini bekliyor.4 
 
Mobil ve SaaS uygulamaları üretkenliği artırmak ve işletmelere inovasyon ipini göğüsletmek için tasarlanmış olsa da, aşağıdakiler de 
dahil olmak üzere bazı BT güvenlik sorunlarına neden olabilir: 
 

SaaS için Güvenlik Kontrolleri 
Geleneksel SSO çözümleri, SaaS 
uygulamalarındaki kullanıcı eylemlerini 
yönetmek için BT’ye kontrol olanağı 
sağlamaz. Dolayısıyla bir kullanıcı SaaS 
uygulamalarındaki bilgileri seçtikleri herhangi 
bir kişiyle paylaşabilir.  

 
Gölge BT 
Çalışanlar genellikle BT’nin bilgisi veya onayı 
olmadan, kurumsal güvenlik ve uyumluluk 
politikalarını göz ardı ederek kendi girişimleri 
için uygulamalar veya bulut çözümleri 
benimseyebiliyorlar. 

 
Bulut Yayılımı 
İşletmeler, çoklu bulut altyapıları üzerine 
kurulu hizmetleri kullanıyor ve güvenlik 
kapsamı altına alınması gereken ortamı 
genişleten çok sayıda SaaS uygulamasından 
faydalanıyor. 

Şifre İhmali 
BT ekipleri güçlü parola politikaları 
oluşturmanın ve uygulamanın önemini 
sürekli vurgular. Ancak, LogMeIn 
tarafından yapılan bir ankete göre, 
katılımcıların %62’si iş ve kişisel 
hesapları için aynı şifreyi kullanıyor.5 

 

Küresel Uyum 
Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve 
Kişisel Verilerin Korunması kanunu gibi yeni 
ve karmaşık küresel ve yerel uyumluluk 
yükümlülükleri, uygun güvenlik altyapısını 
uygulamaya koymak için çabalayan BT 
ekipleri gerektirir. Citrix ve Ponemon Institute 
tarafından yapılan küresel bir araştırmaya 
katılanların yarısından fazlası, yeni 
uluslararası gizlilik ve güvenlik düzenlemeleri 
ve siber güvenlik yükümlülükleri ile ilgili 
riskleri, kurumlarının nasıl ele alacağı 
konusundaki endişelerini dile getirdi.6 
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Genişleyen bir ağ çevresini güvence altına almak için, birçok 
BT ekibi kendilerini farklı yönetim konsolları ve politikaları 
olan çok çeşitli özel güvenlik çözümleri ile çalışırken 
buluyorlar. Dolayısıyla, Ponemon anketine katılanların 
%83’ünün iş ve BT operasyonlarının karmaşıklığının onları 
savunmasız bıraktığını söylemesi şaşırtıcı olmaktan çıkıyor.7 

 
Dijital işletmeye geçiş, BT’nin altyapı, cihaz ve veri 
güvenliğini sağlama konusunu yeniden ele almasını 
gerektirir. Güvenli bir dijital çevre, veri merkezinde, bulutta 
veya SaaS olarak dağıtılan uygulamalar için güvenilirlik, 
performans ve güvenlik sağlayabilen modern ve insan 
merkezli bir yaklaşım sunar. Bu sebeple BT’ye aşağıdaki 
konularda olanak sağlar: 

 
 

• Saldırı yüzeylerini en aza indirin ve gizleyin 
• SaaS, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında tam görünürlük elde edin 
• Tetikleyicilere dayalı bağlamsal eylemleri ve politikaları 

otomatikleştirin 

• Kötü niyetli eylem ve davranışları önlemek için hizmetler arasında 
tehdit istihbaratını paylaşın 
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$$ 

$ 
7.35 Milyon $ 
2017 yılı veri ihlaline bağlı toplam 
organizasyon maliyetidir. 2016 yılı  
maliyeti 7.05 milyon $’dır 

68% 
İhlallerin %68’ini keşfetmek aylar 
hatta daha fazla sürebiliyor. 
 
 

79% 
Küresel ağların %79’u ayda en az bir 
kez başarılı bir siber saldırı riski ile 

karşı karşıya kalıyor.9 



Güvenliği artırmak ve kullanıcı 
deneyimlerini iyileştirmek için 
uzaktan erişim çözümlerinden 
yararlanma 
 
Günümüzün dijital çalışma alanları, üretkenliği  azaltmadan veya meşru 
erişimi engellemeden hassas iş verilerine ve kişisel bilgilere yeni tehditlere 
karşı hazırlanırken, bilinen tehditlere karşı da koruma sağlayan çözümler 
gerektirir. Yeni nesil güvenli uzaktan erişim çözümleri BT kaynaklarını 
güçlendiren, maliyet verimliliğini kolaylaştıran, kullanıcı deneyimlerini 
iyileştiren ve işletme uyumluluk stratejilerinin etkinliğini sağlayan BT güvenlik 
stratejilerine yardımcı olur. Bu çözümleri değerlendirirken şunlara dikkat 
etmeniz gerekir. 

 
İyileştirilmiş son kullanıcı deneyimi 
Yeni nesil bir uzaktan erişim çözümü, kullanıcılara veri merkezinde, bulutta ya 
da dizüstü bilgisayarlar, masaüstleri, ince istemciler, tabletler ve akıllı telefonlar 
da dâhil olmak üzere çeşitli aygıtlarda SaaS uygulamaları olarak sunulan iş 
uygulamalarına tek bir erişim noktası ve tek bir şifre ile oturum açma (SSO) 
imkânı sağlar. Kullanıcılar, SSL VPN oturumlarında herhangi bir kesinti olmadan 
ve VPN’yi manuel olarak başlatmak zorunda kalmadan ağlar arasında ve 
kurumsal sınırlar arasında dolaşabilmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İçeriklere Geri Dön 

Citrix.com | e-book | Yeni Nesil Uzaktan Erişim Çözümleriyle Güvenli Bir Dijital Çalışma Alanı Sunun 7 



Bağlamsal erişim kontrol politikaları 
Sürekli maruz kalınan iç ve dış saldırı tehditleri sebebiyle erişim 
yönetimi işletmeler için en can alıcı konudur. Kullanıcılara, 
bulundukları yere ve cihazın durumuna bağlı olarak ek kimlik 
bilgisi sağlamaları isteyen çok faktörlü kimlik doğrulamasını 
aranmalıdır. Bir BT yöneticisi, bir uygulama ortamında verilere 
güvenli bir şekilde erişmek için politikalar oluşturabilmeli, bu 
politikaları yönetebilmeli ve uygulayabilmelidir. Bu politikalar 
VDI, web, mobil, kurumsal ve SaaS uygulamaları için kullanılabilir. 

 
SaaS uygulamaları için geliştirilmiş güvenlik ve kontrol 
Yeni nesil çözümler, BT ekiplerine, SaaS uygulamalarında oturum 
açtıktan sonra kullanıcı davranışını izlemek ve yönetmek için 
çeşitli araçlar sunar. Gelişmiş güvenlik politikaları, BT’ye 
kopyalama, yapıştırma ve indirme gibi kullanıcı eylemlerini fark 
etme olanağı sağlar. Ayrıca, kullanıcıların SaaS uygulamalarında 
yayınlanan verilerin ekran görüntülerini alıp alamayacağını da 
kontrol edebilirler. Bu, kullanıcıların kasten veya yanlışlıkla şirket 
gizli verilerini sızdırmasını önler ve bir kuruluşun SaaS ve bulut 
tabanlı uygulamalara güvenle geçmesini sağlar. 

 
Altyapı güçlendirme 
Yeni nesil çözümler, uzaktan erişimi tek bir adres altında 
toplayıp erişim altyapısını birleştirerek BT maliyetlerini 
düşürmeye, uyumluluk ve güvenlik politikalarını kolayca 
uygulamaya yardımcı olur.Güçlendirme aynı zamanda 
karmaşıklığı azaltmaya, verimliliği arttırmaya ve mülkiyet 
maliyetini düşürmeye yardımcı olur. 

Uçtan uca görünürlük 
Kurumsal altyapıdaki görünürlük eksikliği, BT ekiplerinin 
performans sorunlarını gidermelerini zorlaştırarak kullanıcı 
deneyimini etkileyip verimi de düşürmektedir. Yeni nesil çözümler, 
tüm uygulama trafiğine derinlemesine görünürlük sağlar - 
uygulamanın çalışma süresini güvence altına alır ve yardım masası 
SLA’larını azaltır. 
 
Kullanıcı koruması 
Kullanıcıların İnternette neye eriştiğini kontrol etmek, onları 
yanlışlıkla web sitelerine gömülü kötü amaçlı yazılım 
bağlantılarına tıklamaktan korur. Ayrıca, kullanıcıların şirkete ait 
cihazları veya ağları kullanırken sakıncalı içeriğe erişmelerini 
önleyerek Çocuk İnternet Koruma Yasası (CIPA) gibi uyumluluk 
zorunluluklarına uymalarına yardımcı olur.
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Kuruluşların yalnızca 
%48’inin, çalışanların 
ve üçüncü tarafların 

hassas işletme 
bilgilerine yalnızca 

gerekli erişime sahip 
olmalarını sağlamak 

için güvenlik 
politikaları vardır.10 



Karmaşıklıktan kurtulma –  
Modern güvenlik için 4 faktör 
 
BT liderleri, eski güvenlik altyapılarının, yalnızca şirketlere ait, masaüstüne bağlı uç noktaların kullanıldığı ve kaynaklara erişimin kurumsal 
ağlarla sınırlı olduğu zamanlarda yeterli şekilde hizmet verebileceğini biliyor. Ancak günümüzün dijital işgücü, güvenlik için aşağıdaki kilit 
unsurları içeren modern bir yaklaşım gerektirmektedir. 
 
 
 

 

Veri merkezinden buluta 
görünürlük ve kontrol: 
Böylece BT ekipleri 
kurum içi, genel ve özel 
bulutları kapsayan karma 
ortamları koruyabilir.

Entegre güvenlik 
çözümleri: Böylece 
kuruluşlar, özel ara yüzler 
ve bağlayıcılar oluşturmak 
ve sürdürmek zorunda 
kalmadan kendilerini geniş 
bir tehdit yelpazesine karşı 
savunabilirler. 

Merkezi yönetim: Böylece 
sıradan bir çalışan bile 
birden fazla güvenlik 
teknolojisi, çalışma ortamı 
ve coğrafi bölgeler arasında 
tutarlı bir şekilde güvenlik 
ilkelerini uygulayabilir ve 
koruyabilir.

Kapsamlı güvenlik analitiği: 
Böylece BT gelişmiş, göze 
çarpmayan ve çok vektörlü 
güvenlik tehditlerini tespit 
edebilir.

 
 
 
Bu kapsam yalnızca yönetimi kolaylaştırmak ve maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda bir kuruluşun uygulamaları güvenle kullanma 
rahatlığını ve dağıtım yeteneğini de önemli ölçüde arttırır. 
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Güvenlik risklerini iş 
öncelikleriyle dengeleyin 

 
Citrix dijital çalışma alanını güvenceye alma yaklaşımı, size 
inovasyon ve büyümeyi mümkün kılan çalışma yolları 
sağlayarak güvenlik riskini dengeleme esnekliği sunar. 
Citrix çözümleri bağlamsal güvenli uzaktan erişim, merkezi 
kontrol ve her kontrol noktasında dağıtılmış politika 
uygulamaları sağlar. Ekipleriniz, seçtikleri herhangi bir 
cihazı kullanarak herhangi bir konumdaki bilgilere güvenli 
bir şekilde bağlanabilir, bilgiler üzerinde ortak çalışabilir 
ve bu bilgileri paylaşabilirler. 
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Bağlamsal ve güvenli erişim 
Çalışanlara ve üçüncü kişilere, cihaza ve mekâna bakılmaksızın iş 
uygulamalarına ve verilere güvenli, bağlamsal erişim sağlama. 

 
Mobilite ve cihaz güvenliği 
Verimlilikten ödün vermeden tehdit ve kötü amaçlı yazılım 
saldırılarını önlemek için mobil cihaz ve mobil uygulama güvenliğini 
yönetme. 

 
Güvenli işbirliği ve IP koruması 
Bilgileri kayıp ve hırsızlıktan, IP ihlali ve kötüye kullanımdan koruma.  
 
Yönetim, Risk ve Uyum 
Riskleri, küresel uyumluluk standartlarını ve endüstri düzenlemelerini ele 
alma. 

 
İş sürekliliği ve uygulama güvenliği 
İş kesintileri ve siber saldırılar sırasında operasyonların, uygulamaların ve 
sistem kullanılabilirliğinin sürekliliğini sağlama. 
 
Citrix ile, SaaS, hibrit ve çoklu bulut ortamlarındaki tehditleri proaktif 
olarak ele alırken uygulamaları, içeriği ve ağları koruyabilirsiniz. 
Verilerinizin, uygulamalarınızın ve ağınızın güvende olduğundan emin 
olarak, inovasyon benimseme ve iş öncelikleri ile kullanıcı 
gereksinimlerini giderme özgürlüğüne erişebilirsiniz. 
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En büyük güvenlik 
sorunlarınızı 

Citrix çözümleri ile 
giderin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citrix.com/secure adresinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. 
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