
Giriş 
Büyük miktarda yüksek hassasiyette veri depolayan sabit disk sürücüleri 
(HDD'ler) ve katı hal sürücüleri (SSD'ler) kullanan veri merkezleri, kullanım 
ömürleri sona erdiğinde bu sürücüleri emekliye ayırmak için güvenli bir yol 
bulmak zorundadır. Bununla birlikte, en yaygın şekilde kullanılan yöntemler olan 
üzerine yazma ve sürücüyü yok etme yöntemleri (kurum içinde veya üçüncü 
bir tarafın vereceği hizmet yoluyla) maliyetli, zaman alan ve hassas verilerin 
tamamen korunmasında sıklıkla başarısız olan yöntemlerdir. Bu çalışma, 
Seagate Instant Secure Erase (ISE) özelliğine sahip Kendi Kendini Şifreleyen 
Sürücünün (SED) sabit disk sürücüleri emekliye ayırma sürecinde zamanı, 
maliyeti ve zorlukları nasıl önemli ölçüde azaltığını ve veri güvenliğinde üst düzey 
koruma sağladığını açıklamaktadır.

İkilem: Sürücüleri Veri Güvenliği Sağlayarak Nasıl  
Emekli Edebiliriz
HDD ve SSD ürünleri, sorun yaratmaları nedeniyle değil, teknolojik ilerleme
lerin onların çağdışı bırakması nedeniyle genellikle üç ila beş yıl arasında bir 
kullanım ömrüne sahiptir. Bu durum kurumları bir ikileme sürüklemektedir. 
İçerdikleri kritik öneme sahip verileri korurken şirket sürücülerini nasıl güvenli, 
hızlı ve ekonomik bir şekilde emekliye ayırabilirler?

Veri koruma sıradan bir konu değildir. Endüstri analistleri kurumsal dizüstü 
bilgisayaları ve masaüstü bilgisayarlarının yüzde 80'ninin (şirket sürücülerinde 
bu oran çok daha yüksektir) korunması zorunlu olan hassas kişisel ve finansal 
bilgiler veya fikri mülkiyet içerdiğini tahmin etmektedir. HIPAA, GrammLeach
Bliley ve SarbanesOxley gibi yönetmeliklerin tümü, kuruluşların bu verilerin 
gizliliğini korumasını zorunlu tutmaktadır. Çoğu ülkenin, Kaliforniya'nın SB
1386 Güvenlik İhlali Bilgilendirme Kanunu gibi, verilerinin tehlikede olduğunu 
düşünmelerini gerektiren bir durum söz konusu olduğunda potansiyel tüm 
mağdurların  bildirilmesini gerektiren veri ihlal kanunları bile vardır. Sonuç 
olarak, bu yönetmelikler güvenlik ihlallerini oldukça pahalı hale getirmektedir. 
Verilerin hassasiyetine bağlı olarak tehlikeye düşürülen her bir kayıt için bir 
güvenlik ihlalinin toplam maliyeti 50 ila 300 dolar arasında değişmektedir ve keşif  
ve tebligat, verimlilik kaybı, müşterilerin kaybı, yönetmelik cezaları ve ıslahı  
da içermektedir. Kısacası, emekliye ayrılan sürücülerde yer alan verilerin yanlış 
ellerde kalmasını önlemek zaruridir.
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Mevcut Süreçler uzun zaman almakta, çok pahalıya mal 
olmakta ve her zaman verileri korumamaktadır.
Veri güvenliğini ciddiye alan kurumlar sürücülerini güvenli bir şekilde elden çıkartırken 
önemli ölçüde zaman, çaba ve para kaybı yaşamaktadır. Kurumlar sürücülerini 
emekliye ayırırken, genellikle sürücülerinin üzerine yazmakta ve/veya onları 
fiziksel olarak yok etmektedir. Veri merkezleri çoğu zaman sürücüyü yok etme 
işini şirket dışından üçüncü taraflara yaptırtmaktadır. Buna alternatif olarak, BT 
kuruluşları veri merkezinde sürücünün üzerine yazarak ve sürücüyü başka bir veri 
merkezine veya konuma göndererek bu sürücüleri başka bir amaçla kullanılmak 
üzere dönüştürmektedir, ancak bu yöntem maliyetli ve zaman alan bir süreçtir ve 
başarısızlık oranı yüksektir.  Mevcut sürücü emekliye ayırma yöntemlerinin avantajları 
ve dezavantajları konusunda daha fazla bilgi için Ek A'yı inceleyin.

Seagate Instant Secure Erase özelliğine sahip SED'ler—
Diski Emekliye Ayırmayı Basitleştirir ve Maliyetlerini Düşürür
Seagate Instant Secure Erase özelliğine sahip SED'ler, sorunsuz, hızlı, ekonomik 
ve güvenli bir alternatif sağlayarak sabit disk sürücülerin hizmetten çıkarılmasına 
yönelik mevcut yöntemlerin dezavantajlarını gidermektedir.

SED'ler tam disk şifrelemesi gerçekleştirmektedir. Bu çözümlerin en güvenlileri 
AES256 veya AES128 şifreleme algoritmalarıdır ve Amerika Birleşik Devletleri 
Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) bu şifreleme algoritmalarının Seviye 
2 tür veriler için resmi işlemlerinde kullanılmak üzere standartları karşıladığını 
onaylamaktadır. Veri sürücüye girer ve ayrı bir ASIC yongası kullanarak diske 
yazılmadan önce şifrelenir. Veri şifreleme anahtarı sürücü içerisinde güvenli, 
erişilmez bir alanda saklanır. Bir Okuma gerçekleştirildiğinde, diskteki şifrelenmiş 
verilerin şifresi diskten ayrılmadan önce çözülür. SED her zaman açık durumdadır; 
yani, sürekli olarak şifreleme yapmaktadır ve şifreleme işlemi kapatılamaz. Normal 
çalışma sırasında, bir SED üzerindeki şifreleme işlemleri tamamen şeffaftır. SED 
sürücüleri, sistem performansı üzerinde herhangi bir etkisi olmadan şifreleme işlemi 
gerçekleştirmeyen sürücülerle aynı görünür. 

Seagate Instant Secure Erase ile bir SED'in Emekliye Ayrılması
Seagate Secure™ SED'leri, NIST'nin güvenli olduğunu onayladığı bir yöntem 
kullanarak kendi şifreleme anahtarlarını oluşturur. Bir sürücünün emekliye 
ayrılma zamanı geldiğinde, yöneticinin veri şifreleme anahtarını değiştirmesi 
yeterlidir. Doğru veri şifreleme anahtarı olmadan, sürücü üzerindeki veriler hızlı 
ve otomatik bir şekilde okunamaz hale gelir ve sürücü yeniden güvenli bir şekilde 
biçimlendirilmeye hazırdır.

Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, Seagate ISE her sürücü için saatlerce işlem 
yapmaktan sizi kurtarır. Sürücünün üç kere yeniden yazılması için gerekli olan  
39 saatin aksine 3 TB'lik bir sürücü bir saniyeden kısa bir süre içinde şifreli olarak 
silinir. Seagate ISE, yok et veya üzerine yazarak temizlemenin tüm maliyetlerini 
azaltır. Bundan sonra veri merkezleri sürücünün üzerine yazmaya ihtiyaç duyma
yacak, sürücüyü parçalarına ayırmak için makinelere para ödemeyecek veya  
sürücüyü parçalamak ve elden çıkartmak için üçüncü kişilere başvurmak durumunda 
kalmayacaklar. Sabit disk sürücü parçalanmayacağından, şifreli olarak temizlenmiş 
sürücüler kurum içinde güvenli bir şekilde yeniden kullanıma sunulabilecek, satıla
bilecek veya kullanılmak üzere hibe edilebilecektir. 

Sonuç
Sürücüleri emekliye ayırmanın ve başka amaçlarla 
kullanılmak üzere dönüştürmenin geleneksel 
yöntemleri zaman alıcı, maliyetlidir ve veri merkezinin 
elinden gelenin en iyisini yapmasına rağmen, bir veri  
güvenlik ihlali riskini tamamen azaltmakta başarısız 
olabilir, oysaki Seagate Instant Secure Erase özelliğine 
sahip SED teknolojisi en üst düzeyde güvenli çözüm 
sunmaktadır. Sürücüye yazılır yazılmaz verileri 
otomatik olarak şifreleyen bir sürücü kullanarak 
sürücülerini emekliye ayırmak isteyen veri merkezleri 
şifreleme anahtarını kelimenin tam anlamıyla 
başlarından atabilirler.  Sürücü üzerinde kalan verilere 
artık kimse erişemez. Veri merkezleri önemli ölçüde 
zaman, çaba ve para tasarrufunda bulunabilir ve 
verilerinin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden 
hiçbir endişe duymayarak sürücülerini tamamen 
elden çıkartabilir veya yeniden kullanıma sokabilir.
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Ek A: Mevcut Sürücüyü Emekliye Ayırma Yöntemlerinin 
Avantajları ve Dezavantajları
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan iki sürücüyü emekliye ayırma  
yöntemi şunlardır:

•	 Sürücülerin üzerine yazma;

•	 Sürücülerin fiziksel olarak yok edilmesi.

Bu bölümde her bir yaklaşımın avantaj ve dezavantajları tartışılacaktır.

Sürücülerin üzerine yazma
Sürücüyü yok etmeyi mi, yoksa başka amaçlarla kullanmak üzere dönüştürmeyi 
mi planladığına bakılmaksızın, veri merkezi genellikle verilerin üzerine yazmaktadır. 
Üzerine yazma işlemi verilerin bir imha tesisine giderken riske edilmesini önler ve 
başka amaçlarla kullanılmak üzere dönüştürülmüş sürücülerin yeni kullanıcılarının 
verilerin herhangi birine erişememesini sağlar.

Sürücünün üzerine yazmak için, veri merkezi kullanışlı verileri önceki verileri 
belirsizleştiren işe yaramaz veriler ile yer değiştirerek sabit disk sürücü üstündeki 
her bir konumun üzerine 0'lar ve 1'lerin bir kombinasyonunu yazmak için bir yazılım 
programı kullanır.  Verilerin değerine ve/veya endüstri yönetim standartlarına bağlı 
olarak birden fazla yeniden üzerine yazma sürecine ihtiyaç duyulabilir.

Kurumlar, veri üzerine yazma standartlarına uyarak verilerinin kurtarılamaz hale 
gelmesini sağlayabilirler. Üzerine yazma standartları, fonksiyonel sürücülerin elden 
çıkarma veya yeniden kullanılma öncesinde üç kere üzerine yazılma işlemine 
tabi tutulmasını belirten Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (DoD) 
5220.22 ve tek bir silme geçişi sonrasında sabit disk sürücülerinin kurtarılamaz 
hale gelmesini sağlayan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji 
Enstitüsü (NIST) 80088 yönetmeliklerini de kapsar.

Sürücünün Üzerine Yazma İşleminin Avantajları

Üzerine yazma işlemi sabit disk sürücüsüne fiziksel olarak zarar vermediğinden 
dolayı, cihaz başka amaçlarla kullanılmak üzere dönüştürülebilir. Bu durum bir 
şirketi her bir sürücü için sürücünün geriye kalan kullanım ömrüne ve yeni bir 
tane edinmenin maliyetine bağlı olarak yüzlerce dolar masraftan kurtarır. Sürücü 
fiziksel yok etme işlemlerine yöneltilmişse, üzerinde yazma işlemi verilerin yanlış 
ellere geçmesini önler.

Sürücünün Üzerine Yazma İşleminin Dezavantajları

Bununla birlikte, sürücünün üzerine yazma işlemi zaman alıcıdır, başarısız ve 
maliyetli olma ihtimali yüksektir.

Zaman alıcıdır— Günümüzde veri merkezlerindeki sabit disklerin çok büyük 
kapasiteleri vardır. Yaygın olarak üç terabaytlık sürücüler kullanılmaktadır, 
yakında 4 TB ve 5 TB'lik sürücüler de kullanılmaya başlayacaktır. Bu gibi büyük 
kapasitelerle, gerçekleştirilen geçişlerin sayısına, sürücünün boyutuna ve sistemin 
hızına bağlı olarak üzerine yazma işleminin tamamlanması saatler veya günler 
bile sürebilir. Örneğin, 3TB'lik bir sürücüyü bir kez yeniden biçimlendirme/üzerine 
yazma işlemi 13 saat sürmektedir. Genellikle, üzerine yazma işlemi, sürücü başka 
amaçlarla kullanılmak üzere dönüştürülecekse, üç defa gerçekleştirilir, bu durumda 
her bir sürücü için 39 saate ihtiyaç duyulacaktır. Sürücü daha büyük hale geldikçe, 
gerekli olan üzerine yazma süresi de normal olarak artacaktır.

İşlem başarısız olabilir— Bir diskin, veri hatalarından 
veya başka hatalar nedeniyle kullanım dışı bırakılması 
söz konusu olabilir ve bu sorunlar, üzerine yazmanın 
zaman aşımına uğramasına veya doğrudan başarısız 
olmasına neden olabilir. Bir servo hatası sürücünün  
bir takım verileri yerleştirmesini ve/veya onların 
üzerine yazmasını önleyebilir. Örneğin, bir müşteri 
üzerine yazma işleminin sıklıkla başarısız olduğunu 
tespit etmiştir. İşlem bir veya iki saat sonra durak
sarsa, müşteri işlemi yeniden başlatıyordu. İşlem 
8 ila 10 saat sonra duraksarsa, işlemi iptal ediyor ve 
şirket binasında sürücüyü yok ediyorlardı; bu durum 
maliyetlerin ve güvenlik risklerinin artmasına neden 
oluyordu. Bu nedenle, işlemin ne zaman başarısız 
olduğunu tespit edebilmek için veri merkezi perso
neli işlemin başından ayrılmamak ve işlemi takip  
etmek zorunda kalıyorlardı. Bu yüzden üzerine yazma 
işlemi ile ilgili işçilik maliyetleri de artmaktaydı. 

Maliyetler Üzerine yazma işlemlerini denetleyen 
veri merkezi personeliyle ilişkili maliyetlere ek olarak, 
yazılım programlarının sabit diskleri temizleme 
maliyeti çok farklı olabilir ve ücretsiz yazılımdan tek 
kullanıcı lisansı için 70 ABD dolarına ve 1000 kullanıcı 
lisansı için 4.0001 ABD dolarına kadar değişebilir.

Sürücülerin Fiziksel Olarak Yok Edilmesi
Kuruluşlar, başka amaçlarla kullanılmak üzere 
dönüştürmedikleri sürücüleri genellikle fiziksel olarak 
yok eder. Çoğu zaman sürücüler en üstten alta kadar 
delinmekte, parçalanmakta, çekiçlenmekte veya 
ezilmektedir. Kurumlar sürücüleri kendi kendilerine 
yok edebilir, ayrıca başka bir şirket tarafından da veri 
merkezi içerisinde yok etme işlemi gerçekleştirilebilir 
veya şirket dışında bu işlemin gerçekleştirilmesi için 
sürücü üçüncü bir tarafa da gönderilebilir.

1  Kaynaklar – Multiwipe (www.multiwipe.com),  
iolo Technologies DataScrubber (www.iolo.com),  
Lsoft Technologies Active@KillDisk (www.killdisk.com),  
White Canyon Software WipeDrive (www.whitecanyon.com),  
Jetico BCWipe (www.jetico.com), Kroll Ontrack Eraser (www.krollontrack.com) 
çözümlerinin anketi.
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Kurum İçinde Yok Etme İşlemi

Bir sürücünün üzerine yazma işlemi gerçekleştirilemediğinde, bazı veri merkezleri 
güvenlik nedenlerinden ötürü sürücünün veri merkezi dışına çıkartılmasına izin 
vermeyecektir. Sürücünün kendisinin yok edilmesi, dışarıdan hiç kimsenin veri 
merkezine girmesine gerek kalmaması nedeniyle yüksek seviyede güvenlik 
sağlamaktadır. Dezavantajları ise zaman, çaba ve para kaybıdır. Yok etme işlemini 
gerçekleştirmek için makine maliyeti inanılmaz derecede aşırı olabilir  küçük bir 
manüel yok edici için 950 dolardan ticari bir fotokopi makinesi boyutlarında bir ünite 
için 45.000 dolara kadar çıkabilmektedir.2 BT personelinin diskleri yok etmek için 
zaman ayırması gerekir. Sürücülerin fiziksel olarak imha edilmesi çevre açısından 
tehlikeli olduğundan, BT personeli taşıma ve boşaltma işlemlerini dikkatli bir şekilde 
koordine etmelidir.

Dışarıdan bir şirket tarafından yerinde yok etme işlemi

Güvencesiz bir sürücünün işyerinden çıkmamasını sağlamak için bu işi yapan başka 
şirketler veri merkezlerine gelebilir ve yok etme işlemini işyerinde gerçekleştirebilir. 
Bu seçenek bir sürücünün kaybedilmesi riskini ortadan kaldırır. Bu seçenek, BT 
personeli sürücüyü fiziksel olarak yok etmek ve çıkan çöpü taşımak için zaman 
harcamak zorunda kalmayacağı için de çok uygundur. Olumsuz tarafı ise, bu 
seçeneğin maliyetli olmasıdır. Üçüncü taraflar, standart sürücü yok etme ücretinin 
yanı sıra araç masrafı da talep etmektedir. Dışarından gelen kişiler onların güvenli 
alanlarına gireceğinden dolayı bu seçenek bir güvenlik riski de teşkil etmektedir.

Dışarıdan bir şirket tarafından şirket dışında yok etme işlemi

Çok sıklıkla, şirketler üzerine yazılmış sürücülerini şirket dışında yok etmek için 
dışarıdan bir firma kullanmaktadır. Bu seçenek ile şirket dışından kimse veri 
merkezine girmez ve dışarıdan gelen şirket çöpe atılacak artıklarla da ilgilenir. Bu 
seçenek, miktara bağlı olarak maliyetli olabilir ve özellikle veri merkezi sürücülerin 
üzerine yazma işlemini uygun bir şekilde gerçekleştirmemişse güvenlik risklerini 
tamamıyla ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, veri merkezleri kiraladıkları hizmetin 
yerinde olmasını ve sürücünün elden çıkartılmasında en iyi uygulamanın gerçek
leştirilmesini sağlamak zorundadır. Dışarıdan gelen şirket kırılmamış bir gözetim 
zinciri kurmalıdır; bazı şirketler müşterilerin kendi sürücülerini kilitledikleri konsollar 
sağlamaktadır ve imha edilene kadar sürücüleri bekleyen kamyonlara taşımak 
için bu konsolları kullanmaktadır. Daha sonra, taşeron şirket işlemin baştan sona 
izlendiğini teyit eden bir yok etme sertifikası düzenler.
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2 Kaynaklar — Data Devices International (www.datadev.com)
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