
ZTNA | Sıfır Güven Ağ Erişimi
Asla güvenme, sürekli doğrula!



Giriş
Özellikle pandemiyi takip eden son dönemde Sıfır Güven Ağ Erişimi (ZTNA), ağ ve siber güvenlik 
dünyasında adından sıkça söz ettiren kavramlardan biri haline geldi. 

BT ekipleri, dağıtık işgücüne güvenli uzaktan erişim sağlamak için, geleneksel bir yöntem olarak 
sanal özel ağlara (VPN) güvendi. Ancak VPN ve geleneksel ağ mimarilerinin, giderek artan 
ölçeklenebilir güvenli erişim talebine ayak uydurması pek de mümkün olmuyor. Pandeminin de 
etkisiyle büyük ölçüde ivme kazanan uzaktan çalışma ve buluta geçiş kavramları, "sıfır güven" 
anlayışını öne çıkarıyor. Bu nedenle ZTNA, yakın bir gelecekte kurumların güvenlik ve erişim kontrol 
sistemlerini yapılandırmak için kullandıkları standart bir araç haline gelecektir. 

2019 yılında ZTNA kavramını ortaya atan Gartner, hızla büyüyen ZTNA pazarı için güncel 
tahminlerde bulundu. Şirket, 2022 yılı sonuna kadar ekosistem ortaklarına açılan yeni dijital iş 
uygulamalarının %80'ine ZTNA üzerinden erişileceğini öngörüyor. 2023’e kadar ise tüm işletmelerin 
%60'ı, uzaktan erişim VPN'lerini aşamalı olarak kaldırarak ZTNA çözümlerine yönelecek. Gartner 
ekibi ayrıca işletmelerin %40'ının ZTNA'yı, VPN değişiminin yanı sıra üçüncü şahısların erişimi, çoklu 
bulut erişimi gibi faaliyetler için de kullanacağını tahmin ediyor.

ZTNA kavramına aşina değilseniz bu raporu okuyarak ZTNA ve VPN'leri karşılaştırabilir, uzaktan 
çalışan işgücünüzü sıfır güven çerçevesinde nasıl güvence altına alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

ZTNA kullanan 
yeni iş 

uygulamaları

VPN'den 
ZTNA'ya geçiş

ZTNA'nın 
benimsenmesi 

(VPN ile değiştirilenler 
hariç)

80% 60% 40%

 2022  2023  2023



İçindekiler

ZTNA Nedir?

Neden ZTNA?      
 
ZTNA Nasıl Çalışır?     

VPN’lerin Yetersizlikleri     
               
VPN ve ZTNA: Farkları Nelerdir?

ZTNA'nın Faydaları

Çoklu Katmanların Faydaları     

Sonuç 

3

4

5

6

7

8

9

10

2Berqnet | ZTNA

Whitepaper | ZTNA berqnet.com



Birçok kurum "sıfır güven" yaklaşımını öncelikli olarak benimserken, sıfır güven ağ erişimi 
(ZTNA), etkili bir güvenlik modeline sahip olmak için kullanılan bir stratejiyi temsil ediyor. Bu 
kavram, kullanıcıların ağa ve uygulamalara daha güvenli bir şekilde erişimini sağlayan bir dizi 
teknoloji ve işlev olarak tanımlanabilir. Erişimin her yönüyle irdelendiği; güvenin kullanıcı, cihaz 
ve bulunulan duruma bağlı çok kademeli sorgulamalar sonucunda tesis edildiği bir çalışma 
prensibine sahiptir.

ZTNA, kurumlara kolaylıkla anlayıp uygulayabilecekleri açık ve net bir sistem sunar. Bu sistem 
aynı zamanda ZTNA'ya ek olarak yeni nesil güvenlik duvarları, SD-WAN ve bulut tabanlı 
platformlardaki diğer hizmetleri içeren SASE (Güvenli Erişim Hizmeti) modelinin bir bileşenidir.

ZTNA'nın Tanımı

Gartner tarafından Nisan 2019'da ortaya atılan bu 
kavram, özel uygulamalara güvenli erişim 
sağlamak adına tasarlanmış bir dizi özgün 
teknolojiyi ifade eder. Tanımı zaman içerisinde 
değişen ZTNA, uygulamalar etrafında kimlik ve 
bağlam tabanlı mantıksal erişim sınırları oluşturur. 
Bu uygulamaların keşfedilmemesi amaçlanır ve 
"güven simsarı" diyebileceğimiz bir aracı 
tarafından belirli varlıkların uygulamaya erişimi 
kısıtlanır. Bu simsar, erişime izin vermeden önce 
belirlenen katılımcıların kimliğini, bağlamını ve 
ilkelere uyumunu doğrular. Böylelikle uygulamalar 
herkes tarafından görülemez ve saldırı yüzey alanı 
büyük ölçüde azaltılmış olur.

ZTNA Nedir?
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Güvenlik 
için kale ve 

hendek 
stratejisi artık 

etkili değil 

Geçtiğimiz on yıl içerisinde kurumlar veri, varlık, uygulama ve hizmetlerini birden fazla 
ortam ve bulut altyapısı arasında dağıtmaya başladı. Merkezi olmayan bu yaklaşımın 
benimsenmesi, ağ güvenliğinin artık tek bir konum, cihaz veya kullanıcı grubuyla 
sınırlandırılamaması nedeniyle güvenlik için geleneksel “kale ve hendek” stratejisinin etkisini 
yitirmesine yol açtı. Sıfır güven çözümü, günümüz işletmelerinin en değerli varlıklarını dağıtık 
bir bulut merkezli ortamda güvence altına almalarına yardımcı olmak için geliştirildi. 



Neden ZTNA? 

Neden Uygulamalarınızda ZTNA Kullanmalısınız?

"Güvenilirliğini kanıtlayamayan kimseye güvenme"

ZTNA'nın geliştirilmesindeki temel felsefe budur. Oldukça paranoyak bir yaklaşım gibi dursa da 
ağınıza erişmenin ve çalışan, uygulama ve verilerinizi güvende tutmanın en akıllıca yolu bu 
yöntemdir.

"İçerisi güvenli, dışarısı değil" mi?

Bu yaklaşım güvenli görünebilir fakat günümüzün güvenlik ihtiyaçlarını gidermekte yetersiz 
kalıyor. İşgücünüz, büyük oranda uzaktan çalışanlardan oluşur ve bulut çözümlerinden faydalanır. 
Böylelikle saldırılara karşı gittikçe savunmasız hale gelirsiniz. İçerisinin güvenli olduğunu 
düşünebilirsiniz ancak hackerlar sisteme sızdıklarında ağınızdaki her şeye kolaylıkla erişim 
sağlayabilirler.

ZTNA'nın 3 Temel Fonksiyonu

Sıfır güven, ağların sabit bir sınırı olmadığı fikrine dayanır. Ağınızın içinde olsalar bile, tüm 
kullanıcıların ve hizmetlerin potansiyel bir tehdit oluşturduğunu varsayan bir sistem tasarlamanızı 
gerektirir. Sistem, kaynaklara erişim isteklerini sürekli olarak değerlendirir. Girişler, bağlantılar ve 
API (uygulama programlama arayüzü) belirteçleri kısa ömürlüdür. Kullanıcı ve cihazların kimlikleri 
ve erişim yetkileri sürekli olarak doğrulanır. 

"Asla güvenme, sürekli doğrula" yaklaşımı, uygulamalarınıza ve hizmetlerinize erişimi yakından 
izlemenize olanak tanır. Kullanıcıların, hem güvenli hem de güvensiz ağlar içerisinde birden fazla 
cihaz kullanılarak fiziksel olarak dağıtılabildiği bulut tabanlı bir dünyada kurumunuzun sıkı bir 
erişim kontrolü ve maksimum izlenebilirliğe sahip olması gerekir.
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Doğrulama

Kimliklere, cihazlara ve 
bağlama dayanarak 
içerden ve uzaktan 
talep edilen erişim 

izinlerini sürekli olarak 
doğrular. 

Uygulama

Belirli kullanıcıların 
belirli kaynaklara erişip 

erişemeyeceklerine 
karar veren erişim 

koşullarını ve ilkeleri 
tanımlar.

İzleme

Zorunlu ilkelerin iş 
ihtiyaçlarıyla uyumlu 

olduğundan emin 
olarak tüm erişim 

girişimlerini kayıt ve 
analiz eder.
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Key Characteristics

ZTNA Nasıl Çalışır?

TEMEL PRENSİPLER 

Asla güvenme, sürekli doğrula

Sisteminiz, yalnızca yetkili kullanıcıların ve 
hizmetlerin ağa erişebilmesini sağlayabilmek 
için, kullanıcı ve hizmetlerden sürekli olarak 
kimlik, cihaz, konum ve diğer verileri doğru-
lamalarını istemelidir. Belirteç, oturum ve 
bağlantılar kısa ömürlü olmalı ve hassas 
kaynaklara erişime devam edebilmeleri için 
kullanıcı ve hizmetlerden yeniden kimlik 
doğrulaması talep edilmelidir. 

Yetkileri, ihtiyacı olan kişilerle sınırla 

Kullanıcıların yalnızca ihtiyaç duydukları 
kaynaklara erişimini sağlamak, sıfır güven 
yaklaşımının temel ilkesidir. Yetkisiz erişimi 
sınırlayabilmek için hangi kullanıcıların hangi 
kaynaklara, ne amaçla erişim sağlaması 
gerektiğini bilmek oldukça önemlidir. Bu, 
mikro-segmentasyon prensibinin de önemli 
bir bileşenidir. 

Sürekli takip et ve gözlemle

Sürekli takip etmek ve gözlem yapmak, gerçek 
zamanlı olarak hangi kullanıcıların hangi 
kaynaklara erişmeye çalıştığını izlemeye 
olanak tanır. Ayrıca ağ ve güvenlik ekiplerinize 
potansiyel tehditler ve anormal davranışlar 
hakkında bilgiler sağlar. Böylece ekipleriniz 
potansiyel güvenlik sorunlarını çözmek için hızlı 
bir şekilde hareket edebilirler.

Mikro-segmentasyon

Ağınızı daha küçük ve odaklı bölümlere ayırar-
ak olası güvenlik ihlalleri ve arızalarının kapsam 
ve etkisini en aza indirebilirsiniz. Bu ağ bölüm-
leri birbirinden bağımsızdır ve olası saldırgan-
ların ağınızın içinde rahatça hareket etmelerini 
önlemek için tasarlanmıştır. Her bölümün 
sürekli izlenen ve değerlendirilen kendine has 
kullanıcıları, görevleri ve erişim ilkeleri vardır. 

Kullanıcı cihazlarına yüklenen bağlantı uygulaması, güvenli ve şifreli bir tünel aracılığıyla ZTNA 
hizmetine giden bir bağlantı kurar. Bu hizmetin öncelikli amacı, kullanıcıların kimliklerini doğrulamak 
ve kullanıcı davranışlarına bağlı olarak bu doğrulamanın geçerliliğinden emin olmaktır. Bu da 
kullanıcı cihazlarının güvenlik durumunu doğrulamaya ve izin verilen uygulamalara güvenli tünel 
aracılığıyla erişim sağlamaya olanak tanır.

ZTNA, uygulama erişim iznini ağ erişim izninden ayırır. Bu iki bileşenin ayrılması ağ üzerindeki tüm 
riskleri azaltır ve yalnızca yetkili kullanıcıların uygulamaya erişimine izin verir. Kullanıcılar tüm ağa 
erişimden ziyade, yalnızca iş için ihtiyaç duydukları ve yetkili oldukları uygulamalara erişebilirler.

ZTNA, uygulama erişim iznini 
ağ erişim izninden ayırır.



Kaynak Kullanımı

Ağa uzaktan erişim sağlayan kullanıcıların 
sayısı fazlalaştıkça, VPN sunucusunda artan 
yük beklenmedik gecikmelere sebep olabilir. 
Bu da artan talebi karşılamak veya kullanım 
süresini maksimize etmek için yeni kaynaklar 
eklemeyi gerektirir. Ayrıca bu durum, 
işletmelerin mevcut işgücünü sıkıntıya sokabilir.

Esneklik & Çeviklik

Geleneksel VPN, ZTNA gibi ince detaylara 
dayalı değildir. Ayrıca, kurumsal kaynaklara 
bağlanması gereken tüm son kullanıcı 
cihazlarında VPN yazılımını yapılandırmak 
zorlayıcı olabilir. Buna karşılık, ZTNA'da 
güvenlik ilkeleri ve kullanıcı yetkilendirmeleri 
eklemek veya çıkarmak çok daha kolaydır.

İnce Detaylar

Kullanıcılar, VPN alanına dâhil oldukları anda 
tüm ağa erişim sağlayabilirler. Bunun tersi bir 
yaklaşımı benimseyen ZTNA, kullanıcı özellikle 
yetkilendirilmediği takdirde herhangi bir 
kaynağa erişim izni vermez. VPN ve ZTNA birlikte 
de kullanılabilir ve bu da VPN'nin yetersiz kaldığı 
durumlarda ekstra bir güvenlik katmanı sağlar.
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Key Characteristics

VPN’lerin Yetersizlikleri

VPN'lerin Yetersizlikleri

Geleneksel VPN ve ZTNA arasında birkaç temel fark bulunuyor. VPN, genellikle uzaktan çalışanların 
bağlantısını sağlamayı amaçlayan işletmelerce kullanılır. Kullanıcılar VPN'e bağlandığında ağ geneli 
için erişim elde eder. Ancak günümüz işletmelerinin ihtiyaçları karmaşıktır ve VPN bunların hepsini 
karşılayamaz. Öte yandan sıfır güven ağları, güvenli erişim ve daha fazla esneklik sağlamak için 
VPN'lerin eksiklerini tamamlayabilir veya tümüyle onların yerini alabilir. Bunun sebebi, ZTNA'nın 
yalnızca belirli kaynaklara erişim izni vermesi ve sıklıkla yeniden doğrulama talep etmesidir.

VPN, 
günümüzün 

karmaşık 
ihtiyaçlarını 

karşılayamaz 
hale geldi.



VPN ve ZTNA:
Farkları Nelerdir?
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VPN ZTNA

Tasarım

Erişim

Yönetim

Uygunluk Kontrolü

Doğrulama

Güvenlik

Tek bariyer

Uygulama detayı ve karmaşık erişim 
yetkilendirmesi yok

Basit

Bir kez

Ağ çeperine dayalı, düşük

Ağ

Çoklu bariyer

Uygulama detayı ve hızlı erişim 
yetkilendirmesi var

Detaylı

Sürekli

Kimliğe dayalı, yüksek

Uygulama / kaynak



ZTNA'nın Faydaları
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Modern işletmeler, dijital varlıklarını yetkiler çerçevesinde herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda 
erişilebilir kılabilmelidir. ZTNA, dağıtık kullanıcı kitlesinin uygulamalara güvenli şekilde erişmesini 
sağlarken sistemi potansiyel tehditlere karşı savunmasız bırakmaz.

Ağları mikro 
segmentlere ayırmak

Uygulamaları internet 
üzerinde görünmez 
hale getirmek

Mevcut uygulamalara 
erişim güvenliği 
sağlamak

Kullanıcı deneyimini 
güçlendirmek

ZTNA, kurumsal ağların mikro segmentlere ayrılmasına olanak 
tanıyarak olası tehditlerin büyümesini önler ve bir güvenlik ihlali 
durumunda saldırı yüzeyini oldukça azaltır.

ZTNA, sanal bir karanlık ağ oluşturarak uygulamalara internet 
üzerinden erişimi engelleyebilir. Bu sayede kurumları internet tabanlı 
veri ihlalleri, kötü amaçlı yazılım ve DDoS saldırılarından korur.

ZTNA, özel veri merkezlerinde bulunan mevcut uygulamalara da 
güvenli bağlantıyı kolaylaştırır ve web uygulamalarıyla aynı düzeyde 
güvenlik sağlar.

ZTNA, uygulamalara güvenli, hızlı ve kesintisiz erişim sunarak 
kullanıcılara istikrarlı bir deneyim yaşatır.



Kurum

Yönetici

Kullanıcı  

S: Pandemi, sıfır güven yaklaşımını 
benimseme planlarınızı nasıl 
etkiledi?

Geçtiğimiz yıl 
fidye yazılım 

saldırısına 
uğramayan

Geçtiğimiz yıl 
fidye yazılım 

saldırısına 
uğrayan

Geçtiğimiz yıl 
fidye yazılım 

saldırısına 
uğrayıp fidye 

ödeyen

Daha önceden var olmayan bir sıfır 
güven ihtiyacını doğurdu

Sıfır güvene geçmek için bütçemizde 
artışa gitmemize vesile oldu

Diğer faaliyetlere tahsis edilen 
kaynaklarımızı sıfır güvene 
yönlendirdik

   Saldırı yüzeylerinin azaltılması ve mikro-segmentasyon sayesinde güvenlik 
riskleri sınırlandırılır.
   Eski tip güvenlik sistemlerinin ortadan kaldırılması güvenliği artırır ve 
maliyetlerin düşmesini sağlar.
   Kullanıcı deneyiminin sadeleşmesi güvenlik uyumluluğunu artırır.

   Kurum içi ve bulut tabanlı tüm kaynaklar için tek konsoldan erişim 
kontrolü sağlamak verimi artırır.
   Mevcut kimlik sağlayıcılarıyla entegrasyon mümkündür.
   Bölünmüş tünel sistemi ile zaruri olmayan kullanıcı trafiğini ağınıza 
sokmadan internete yönlendirebilirsiniz.

   Yapılandırma gerektirmeyen uygulama yükleme deneyimi ile kolay kullanım 
sağlar.
   Kaynaklara daha yüksek performansla bağlanma özelliği üretkenliği artırır.
   Pürüzsüz bir uzaktan erişim, uzaktan çalışmayı çok daha kolay ve verimli kılar.

5.400 BT uzmanıyla yapılan bir çalışma, fidye yazılımı saldırılarıyla sıfır güven yaklaşımının 
benimsenmesi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koydu. 

Kaynak: Vanson Bourne, 2021

Çoklu Katmanların Faydaları

Fidye Yazılım Saldırıları ZTNA'nın Benimsenmesinde Etkili mi?

39%

36%

29%

47%

50%

39%

59%

57%

54%
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Sonuç
Sıfır güven, erişim yetkilerini düzenleme ilkelerinin 
yeniden belirlenmesinden çok daha fazlasıdır. Sıfır 
güven yaklaşımında yalnızca onaylı kullanıcıların 
onaylı kaynaklara erişimine izin verilirken, 
onaylanmayan kullanıcılar onaylanmayan 
kaynakları göremez veya bunlara erişemez. 
Daha da önemlisi, sıfır güven yaklaşımı, koşulsuz 
güveni ortadan kaldırarak; kimlik, bağlam ve 
kapsamlı analize dayanan sürekli kontrollerle 
güvenlik risklerini azaltır.

COVID-19 pandemisi ve uzaktan çalışmaya geçişin geleneksel sanal özel ağlarda (VPN) 
ölçeklenebilirlik ve performans sorunlarına yol açması, ZTNA'nın benimsenme sürecini hızlandırdı. 
İşgücü, uzak ortamlara taşınmaya devam ettikçe güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. 
Uzaktan çalışma oldukça yaygınlaştığından kurumların bu risklerle karşılaşmaya ve bunların 
üstesinden gelmeye hazırlıklı olmaları büyük önem arz ediyor. İşte ZTNA tam da burada devreye 
giriyor.

Fakat elbette ZTNA hizmetleri, yazılım tanımlı çeper (software defined perimeter) güvenliğinin 
yerini bir gecede alamaz. Güvenlik için “kale ve hendek” yaklaşımı, bir süre daha birçok 
kapsamda kullanılmaya devam edecektir. Ancak zaman içinde kurumlar, güvenli erişimle ilgili 
sorunları ortadan kaldıran ve değerli kaynaklara daha güvenli ve hedefe yönelik erişim sağlayan 
ZTNA gibi güvenlik modellerini uygulamaya başlayacaktır.

2023 yılına 
kadar 

işletmelerin 
%60'ının 

VPN'den ZTNA'ya 
geçmesi 

bekleniyor.

Forrester Araştırmasındaki Temel Bulgular
   Son zamanlarda patlama yaşayan veri, uygulama, uzaktan kullanıcı, mobil cihaz ve kendi cihazını 
getir koşulları, güvenlik risklerinde artışa sebep oldu. Ayrıca çevrimiçi tehditleri belirlemek ve etkisiz 
hale getirmekle görevli güvenlik ekipleri için olası kör noktaları da beraberinde getirdi.

   İşletmeler, dağıtık iş ortamlarının görünürlüğü ve saldırı yüzeylerini artırması sebebiyle 
savunmasız kaldı. Çalışmaya katılanların %75'inden fazlası, daha geniş saldırı yüzeyleri nedeniyle 
kurumlarda güvenlik açığının arttığını bildirdi. Dahası, yeni güvenlik çözümleri ve entegrasyon 
zorlukları güvenlik açısından tehlikeli zafiyetlere neden olabiliyor.

   Teknolojik çözümler güvenlik stratejinizin temelini oluşturabilir veya onu tümüyle yıkabilir. 
Araştırmalar, işletmelerin %70'inin güvenliğe uyumlu bir yaklaşıma sahip olmadıklarını gösteriyor. 

   Neyse ki sıfır güven, bahsettiğimiz birçok sorunun ve zorluğun üstesinden gelerek bir nebze olsun 
rahatlık sunuyor. 

   Sağladığı güvenlik olanaklarıyla hem maliyetleri hem de karmaşıklığı azaltıyor. Daha hızlı 
değerlendirme ve iyileştirme olanağı sunarak sermaye ve operasyon harcamalarının azaltılmasına 
da yardımcı oluyor.



Berqnet Hakkında
Berqnet, Logo Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojileri 
firmasının tescilli markasıdır. İşletmelerin siber 
güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmek 
amacıyla 2013 yılında kurulan Logo Siber Güvenlik, 
%100 yerli AR-GE ekibi tarafından geliştirilen SASE ve 
Firewall ürün aileleri ile pazarın ihtiyaçlarını yakından 
takip ederek çevik ve kararlı ilerleyişine devam 
etmektedir.

berqnet.com


