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101 SORUDA  
SİBER GÜVENLİK YÖNETİM VE KONTROL ÇERÇEVESİ 

 

 

I. GİRİŞ 

       

          İşletme faaliyetleri esnasında hedefleri gerçekleştirmek için sahip olunan operasyonel 

         yapının güvenli ve etkin  performans sergilemesi ve ayrıca bu esnada doğacak 

         fırsatların – işletmenin kaynakları ölçüsünde - minimum riskle değerlendirilmesi gerekir. 

         Günümüzde iş süreçlerinin hemen hemen tamamen teknolojik altyapıya dayanması 

         faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesi  belirtilen iki temel unsurun en güvenli çerçevede yerine 

         getirilmesini gerektirir. Süreç içerisinde hata, ihmal yanında bu fırsatlardan 

         yararlanmamızı engelleyici iç ve dış tehditler de söz konusu olacaktır.  

 

         İşletme yönetimi bu kapsamda, işletmenin ürettiği veriler, bilgiler, fikri mülkiyet hakları, 

         sahip olunan bilgi teknolojileri araçlarının güvenliği, fiziki güvenlik, insan kaynakları 

         güvenliği, destek hizmetleri güvenliği gibi temelinde bilgi güvenliğinin sağlanmasına 

         dayanan güvenlik faaliyetlerinin planlanması, uygulanacak çerçevelerin oluşturulması, 

         güvenlik araçlarının tasarımı ve temini, planlamanın uygulamaya geçirilmesi, yürütülmesi, 

         gözetim ve kontrolü ile aktüel gelişmelere göre revizyonlarını içeren güvenlik konseptini 

         işletme genelinde uygulamadan birinci dereceden sorumludur.     
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         Etkili bir güvenlik konsepti uygulaması, işletmenin içerisinde yer aldığı yönetişimsel  

         habitatta da itibar kazanıp güven duyulmasını sağlar. Üst yönetim tarafından alınacak  

         güvenlik önlemlerinin işletme gerçekleri bakımından yetersizliğinden doğacak alan da  

         güvenlik açığını oluşturur.  

 

         İşte bu çalışmamızda, bilgi güvenliği risklerinin etkili yönetimi için gereken yönetsel  

         çerçeve ile bilgi teknolojileri ve siber güvenliği azami düzeyde temin edecek metod ve  

         araçları geniş biçimde bilgilerinize sunuyoruz. Çalışmamızda, dijital çağda işletmelerin karşı  

         karşıya kaldığı siber tehditleri önleyecek en güvenli ve en etkin sistematiği oluşturacak  

         hususları 101 temel sorunun yanıtları olarak bilgilerinize sunuyoruz. 

 

             Konu Kapsamları: 

 

 Bilgi Güvenliği  

 Bilgi Teknolojileri Güvenliği  

 Siber Güvenlik  
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II. BİLGİ GÜVENLİĞİ 

 

1. Bilgi Nedir?  

 

Siber Güvenlik riski yönetimine uzanan popüler yolculuğun çıkış motivasyonu bilgi ve bu 

bilginin güvenliğidir. Binlerce yıldır insanlar özel hayat veya iş hayatlarında sahip oldukları 

bilginin ‘istemedikleri’ kişilerin (ve/veya kuruluşların) eline geçmemesi bakımından farklı 

boyutlarda önlemler alırlar.  

 

Son dönemlerde ise, işletmeler için bilgi güvenliği, hemen hemen tüm veri girişi, üretimi, 

iletimi, depolanması ve veri analizleri bilgi işlem sistemleri üzerinden gerçekleştiği için bilgi 

teknolojileri güvenliği ile sıkı sıkıya bağlı hale gelmiştir. Hatta dijitalleşme ile artık 

birbirleriyle içiçe olmuşlardır.  

 

Bilgi işlem sistemlerine yönelik, dolandırıcılık, rekabet motifli, ulusal güvenlik amaçlı, 

sosyal/siyasal hassasiyetli reaksiyonları içeren siber tehditlerde de aslında motivasyon ne 

olursa olsun bilgiye yöneliktir. Sonuç olarak, bilgi teknolojileri güvenliği ile siber güvenlik 

riskleri yönetimi bilgi güvenliği yönetimidir. Bu nedenle,  ‘bilgi’ nedir, öncelikle ona bir göz 

atalım.  

 

Referans aldığımız TDK Sözlüğü’nde yer alan bilgi tanımlarından aşağıdaki üçü konumuzla 

doğrudan ilgilidir: 

 

 İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malumat; 

 Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek, malumat, vukuf; 

 (Bilişimde) Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam… 
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2. Veri ile Bilgi Kavramları Aynı Anlamdamıdır?  

 

Veri ile bilgi genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, bilgi 

oluşumun veriye dayanması nedeniyle ikisi de birbiriyle bağlantılı olup fakat farklı 

anlamlarda olan kavramlardır. Bir işletme için bilgi anlamına gelmeyen bir veri, bahse konu 

veriyi bilgi olarak değerlendirebilecek bir başka kuruluş için çok önemli ve stratejik bir bilgi 

kaynağı olabilir.  

 

TDK Sözlüğü’nde yer alan veri tanımlarına bakarsak: 

 

 Bir araştırmanın, tartışmanın, muhakemenin temeli olan ana öğe, done; 

 (Bilişimde) Olgu, kavram ve komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli 

biçimli gösterimi… 

 

  Veri, diğer bir ifadeyle bilginin hammaddesidir. Suyun kaynağıdır. Ham haldeki bilgi 

  kaynağı olan ve bilinmeyeni bulmaya yarayan veriler, analiz, işlem ve iletişim süreçleri ile 

  elde edilen kaliteli bilginin temelini oluşturur.   

 

Örneklemek gerekirse: 

 

Bir banka şubesinde para transfer işlemi yapmak isteyen müşteriden elde edilen gerekli 

verilerin sisteme girilmesi sonucu farklı kuruluşlar açısından işlem sonucunu 

değerlendirelim. 

 

Banka için ham bilgi olarak gerçekleştirilen transfer işlemi aynı zamanda girilen verilerin 

bilgi teknolojileri araçları (yazılımlar, yapay zeka vb.) ile işlenmesi ve değerlendirilmesi ile 

bilgi kaynağı haline dönüşür. Banka bilgi işlem sisteminde veritabanına giren verilere 

yönelik yapılan analizler sonucu veri (ham bilgi) artık bilgi haline gelmiştir.  
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Bundan yararlanarak banka müşteri şubeye gelip işlem sırası aldığında, bankaya ait ATM 

veya web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirdiğinde sözkonusu müşteriye yönelik hangi 

bankacılık ürünlerini sunabileceğine karar verebilir.  

 

Banka için sıradan bir para transferini içeren bu veri seti örneğin MASAK için çok önemli 

bir bilgi kaynağı haline gelebilir.  

 

Banka için veritabanında yer alan veriler, suç örgütleri, hackerlar için kötü niyetli 

amaçlarında kullanmak için bir bilgi kaynağı olabilir. 

 

3. Peki Bir Kurum İçin Bilgi Ne İfade Etmektedir?  

 

Abartılı bir yorum gibi görünse de, aslında bilgi bir kurum için herşeyi ifade etmektedir. 

İşletmenin bırakın stratejik amaçlarını bütçe hedeflerini gerçekleştirmesinin yolu da 

bilgiden geçmektedir. İşletmenin sahip olduğu üst yönetim ve diğer insan kaynağı bilgi 

yaratma potansiyeli, yetkinlikleri, yarattıkları bir proje veya ürünün kaynağı bilgidir.  

 

Bilgi statik değil dinamik bir kavramdır.  

 

Rekabet avantajını sağlamanın yolu, ürün farklılaştırması ve maliyet verimliliğinde 

rakiplere üstünlük sağlayan bilgidir. Bu bilgi seviyesi, insan kaynaklarına, alınan kaliteli 

destek hizmetlerine ve kullanılan teknolojilere dayanan yaratıcı döngüsel bir iş ortamı 

sayesinde artar.  

 

Tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme, pazarlama kanalları oluşturma, müşteri bilgi 

yönetimindeki inovatif gelişmeler kaliteli bilgiye dayanır. Big data analizleri, günümüzde 

bir işletmenin yenilikçi rekabet başarısında en önemli ön koşullardan birisi haline gelmiştir.  
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Bir diğeri de, içerisinde yer alınacak güvenilir ve gelişkin teknoloji ve kalifiye insan kaynağı 

içeren iş ortaklarının oluşturdukları ekosistemdir.    

Son yıllarda gerek yasal mevzuat gerekse de düzenleyici kuruluşlar ulusal ve uluslararası 

boyutta bilgi güvenliği ve dolayısıyla bilgi teknolojileri güvenliği ile siber güvenlik 

konularında riskin yönetim süreci ve uyumsuzluklara yönelik ağır yaptırımlar ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle de, bilgi güvenliği süreç yönetimi ayrı bir önem atfetmektedir.  

Bunun dışında, kurum hem kendine, hem çalışanlarına, hem müşterilere hem de diğer 

paydaşlara ait bilgileri korumada öz bilince sahip olmalıdır. 

 

Kurumun hem stratejik hedefleri ile misyonunu gerçekleştirmek için gereken temel araç 

kaynağı hem de kurum ve paydaşlar bakımından korunması hayati olan değerdir.  

 

Bir önceki sorunun yanıtında hem kurum hem paydaşlar hem de suç örgütleri için verinin 

bir bilgi kaynağı olarak ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştik. Veri, bilgi, kurum için 

hem kullanılması hem de korunması gereken stratejik bir varlıktır.  

 

Diğer yandan, suçlular için dolandırıcılık eylemlerinde gereken bir enformasyon, 

düzenleyici kuruluşlar için uyuma yönelik mevzuat bakımından bilgi kaynağı, müşteriler 

için hem işlem yapabilmek için gereken hem de korunmaması halinde büyük kayıplara yol 

açabilecek bir aktiftir.  

 

Veri sızıntısı (içeriden ve/veya dışarıdan) şu anda tüm kurumların bilgi kaynağının 

korunması bakımından ana gündem maddesidir. Kaliteli bilgiye sahip olmadan ve onu 

güvenli biçimde korumadan hedeflere ulaşma hayal ötesidir. 
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4. Hassas (Kritik) Bilgi Nedir? 

 

Hassas bilgi, kurumsal bilgi varlıklarının derecelendirilmesi sonucunda korunması en üst 

düzeyde olmasına karar verilen bilgi kaynaklarıdır. Bu karar, tabi olunan yasal mevzuata 

veya işletmenin rekabet avantajı sağladığı bir bilgi kaynağı olmasından kaynaklanır.  

 

Bir bankanın, kredi müşterisine ilişkin bilgileri yasal mevzuatta belirtilen merciler dışında 

paylaşamayacağı veya müşterinin mevduat hesabına ilişkin bilgileri büyük titizlikle 

koruması gerekir.  

 

Örneğin, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medyayı kullanan müşterilere ilişkin 

verileri ve/veya verilerin analizinden elde ettiği bilgileri müşterinin izni olmadan başka 

ticari kuruluşlarla paylaşamayacağı gerçeği…  

 

Coca-Cola’nın sahip olduğu cola içeceği formülünü en üst düzeyde koruması gibi...  

 

Otomotiv ana sanayiine yedek parça üreten bir üretim şirketinin AR-GE faaliyetleri sonucu 

geliştirdiği, patentine sahip olduğu örneğin arabanın dik yokuşta kaymasını önleyen 

sisteme ilişkin bilgileri en yüksek hassasiyetle koruması gibi… 

 

İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde sahip olunan, elde edilen, kullanılan verilerin 

kayıt,  işlenme, muhafaza,  taşıma,  paylaşma, analiz ve erişim süreçlerindeki sistemsel ve 

güvenlik zaafiyetlerinden dolayı ortaya çıkacak sızıntı, kayıp, hasara uğrama sorunları ile 

hem kurumun maddi ve itibar yönlerinden büyük zararlara uğramasına hem de ilgili 

paydaşların maddi ve manevi zarara uğramasına ve zararlarının tazmini bakımından  

işletmeye yönelik yüksek tutarlı rücuya yol açacak düzeydeki bilgilerdir.  
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Hassas bilgilerin sızması, işletmenin yer aldığı yönetişimsel habitatta kuruma duyulan 

güveni çok farklı boyutlarda olumsuz düzeyde etkileyebilecek güçtedir. 

 

5. Kurumsal Bilgi Varlığı Nedir ve Neden Korunması Gerekir? 

 

Bir işletmenin amaçlarına ulaşmak ve devam ettirebilmek için kaynakları imkan verdiği 

ölçüde sahip olması gereken fikri mülkiyet haklarını da içeren aktifler (know-how, 

sektör/pazar bilgileri, müşteri bilgileri, organizasyonel bilgileri, bilgi teknolojileri, 

çalışanların yarattığı katma değer içeren bilgiler gibi) bilgi kaynaklarıdır.  

 

Kurumsal bilgi varlıkları, kurum ve yönetişim çevresi için stratejik değeri olan ve sürekli 

korunması gereken varlıklardır. Ayrıca, yasal mevzuatın gerekliliklerinden dolayı da bu 

kapsamdaki bilgilerin korunması ve sadece ilgilisiyle (bilginin ilişkili olduğu kişi ve kuruluşlar 

ile kamu mercileri) paylaşılması gerekir. 

 

Günümüzdeki yüksek teknoloji düzeyine ulaşmış dijital iş ortamından dolayı bilgi varlıkları, 

dijital depolama, uzaktan erişim, BYOD (kendi cihazını kendin getir) uygulamaları, hızlı ve 

kolay transfer unsurlarını gerektirmektedir. Belki de, bilgi varlığı güvenliği riski bakımından 

en yüksek risk kullandığımız akıllı telefondan kaynaklanmaktadır. 

 

Elde edilen kişisel verilerin korunması ve kişisel, kurumsal çıkarlar için izinsiz 

kullanılmaması son zamanlarda tüm dünyada en çok mevzuat düzenlemelerine tabi olunan 

konudur. Korumakla yükümlü olduğu verilerin sızmasına engel olamayan ve ilgili kişi ve 

kurumların zarar görmesine yol açan kurumlar zarar tazminini yapmakla yükümlüdür. 

 

 

 

 

 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

S. 10 
 

 

 

6. Bir Kurumun Bilgi Varlıkları Hangileridir?  

 

 Bir kurumun bilgi varlıklarını iki ana sınıfa ayırabiliriz: 

 

 Müşteri Bilgileri (Kimlik, Erişim, Cari Hesap, Mevduat, Kredi Kartı, Kredi, İstihbarat, 

Web Bazlı İşlemleri, Sözleşme vb.). Müşteriler gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir. Bu 

durumda, farklı yasa hükümlerine göre müşteri bilgi varlıklarının korunması gerekir. 

Çünkü, bilgi varlığının yetkisiz kişilerin eline geçmesi halinde, örneğin bir tüzel kişi 

Türk Ticaret Hukuku hükümleri temelinde imzalanan sözleşmeye -ulusal güvenliği 

ilgilendiren bilgiler dışında- dayanarak zararının tazmini talep edecek iken, gerçek 

kişi KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanununu) esas alacaktır. 

 

 Kurumsal Bilgi Varlıkları (İnsan Kaynakları, Çalışanların yetkinliği ve deneyimi, 

İtibar, Projeler, Muhasebe/Finans belge ve veriler,  Hazine İşlemleri, Raporlar, 

Sözleşmeler, Müşteri veri tabanı, Strateji Belgeleri, Prosedürler, Süreçler, Satış ve 

pazarlama dokümanları, denetim raporları gibi basılı veya elektronik dokümanlar, 

iz ve işlem kayıtları vb.), Bilgi Sistemlerine İlişkin Bilgiler (Bilgisayarlar, haberleşme 

cihazları, haberleşme cihazları, depolama alanları, yazılımlar, yazılım kaynak kodları 

ve tasarım, algoritma gibi yazılım yan ürünleri, lisanslar, uygulamalar, analiz ve 

teknik dokümanları, veri tabanları, sunucular, ağ cihazları, ATM vb.) 

 

             Kurumun sosyal medya paylaşımları da bilgi varlıkları kapsamındadır.  
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             Bir işletme çalışanının hizmet verdiği sürece işletme lehine yarattığı değer sözkonusu 

             çalışan ayrılsa dahi ilgili işletmenin bilgi kaynağı olarak kalacaktır.  

 

             Örneğin, bir veri analistinin işletme müşterilerine yönelik segmentasyon çalışmaları, bir 

             satış sonrası hizmet departmanı çalışanının müşterilerin taleplerinin giderilmesine ilişkin 

             iş sürecinin sadeleştirilmesi yönündeki yaratıcı fikirleri, pazarlama şefinin müşterilere 

             yönelik yaptığı analizler gibi… 

 

             Bilgi varlıklarının mahremiyetinin sağlanması bakımından aşağıdaki kriterlere göre gizlilik 

             sınıflandırması yapılır: 

 

 Bilgi Varlıklarının tutuldukları ortamlar, 

 Bilgi Varlıklarının içerdikleri bilgi düzeyleri, 

 Bilgilerin kullanım amacı,  

 Bilgileri bilmesi gerekenler. 

             Gizlilik sınıflandırması, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, Ticari Gizli, Ticari Özel, Kişiye 

             Gizli ve Kişiye Özel olarak yapılabilir. 

 

              Hassas (kritik) belgelerin güvenliği bakımından yapılması gerekenler: 

 

 Gizli dokümanların tanımlanması 

 Dokümanların üretildikleri yer ve zamanın belirlenmesi  

 Kimlerin ve ne zaman dokümanlara erişim sağlayacağının öngörülmesi 

 Bilgi yönetişim politikalarının  geliştirilmesi 

 Şifreleme, yetkisiz erişimi önleme, dijital imza teknolojisi, veri sızıntısı önlemeyi 

içeren elektronik doküman güvenliği teknolojilerinden yararlanılması 

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin periyodik denetimi ve güncellenmesi 
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              Thomson Reuters tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin elektronik iletişimi üzerine 

               yapılan araştırmada, işletmelerin % 75’inden fazlasında yönetim kurulu üyelerine yönelik 

               doküman gönderiminde bireysel e-mail hesapları kullanmaktadır. 

 

7. Bilgi Güvenliği Nedir?  

 

Bilgi güvenliğinde birinci unsur, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu 

bilgilere bir varlık olarak sahip olunmasıdır. Diğer bir unsur ise, sahip olunan bu varlıkların 

bütünlüğünü bozacak hasarlardan ve yetkisiz erişimlerden korunmasıdır.  

 

Bilgi Güvenliği yönetim sürecinin özü ise, hem gereken güvenlik önlemlerinin alınarak bilgi 

kaynaklarının bütünlüğünün sağlanması hem de yetkisiz kişilerin bilgi varlıklarına her ne 

amaçla olursa olsun erişmelerinin ve ulaşsalar bile onlardan yararlanmalarının 

engellenmesidir. Yetkisiz kişilerden kasıt hem işletme içi hem de işletme dışındaki yetkisi 

olmayan kişi ve kuruluşlardır.  

 

Bilgi güvenliği yönetim sistemi, sadece yetkililerin bilgi kaynaklarına erişimini ve görevleri 

doğrultusunda yararlanmalarını hedefler; diğerlerinin ise ulaşmasının  engellenmesi 

hedeflenir.  Bilgi kaynaklarından yararlanmanın kapsamı ise; erişim, kullanım, bozma, 

değiştirilme, açıklanma, kopyalama ve hasar verilmesidir. 

 

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması için bilgi varlıklarının korunması gerekmektedir. 

Bilgi güvenliği riski, işletmeler için yüksek boyutlara ulaşabilecek maddi ve içerisinde yer 

aldığı yönetişimsel habitatta itibar kayıplarına yol açabilecek ve işletme amaçlarının 

gerçekleştirilmesini engelleyecek düzeyde olan tehditleri içerir. Bilgi güvenliği riski 

yönetimi, hem bilgi teknolojileri güvenliğini hem de siber güvenliği kapsar. Bilgi güvenliği 
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işin özüdür ve bilgi teknolojileri ile siber güvenlikle birlikte ayrılmaz parçalardan oluşan bir 

bütün oluşturur. 

 

8. Bilgi Güvenliği Unsurları ve Kapsamları Nelerdir?  

 

Bilgi Güvenliği üç ana unsurdan oluşur:  

 

i. Gizlilik (Confidentality),  

ii. Bütünlük (Integrity), 

iii. Kullanılabilirlik (Availability). 

               

              Gizlilik, bilginin yetkisiz kişilerin ve sistemlerin erişimine kapalı olması, yetkisiz kişi ve 

              sistemlerce açığa çıkarılmasının engellenmesidir. Yetkisiz kişiler ve sistemlerce bilgi 

              güvenlik mekanizmasıyla korunan bilgiye ulaşılsa dahi bilginin gizliliğinin sağlanması 

              hedeflenir. Bilgiye ulaşan yetkisiz erişimler sonucu gizliliği kalmayan bilginin elde edilmesi 

              engellenir.  

 

              Kullanılan şifreler ve algoritmik araçlarla verinin bir bilgi   haline gelmesi önlenmeye 

              çalışılır. Örneğin, banka kredi kartınızla bir web sitesi üzerinden hizmet veren 

              işletmeden alışveriş yaparken, istenen kredi kartı bilgilerine işlem yapıldığı esnada yetkisiz 

              kişiler veya sistemlerce erişiminin engellenmesi ile güvenli biçimde işlemin yapılması. 

 

       Bütünlük, bilginin yetkisiz kişilerce değiştirilmesi, silinmesi ya da herhangi bir şekilde 

       tahrip edilmesi tehditlerinin engellenmesi ve  veri içeriğinin korunmasıdır. Bilginin 

       doğruluğunun ve tamlığının sağlanmasıdır. Bilginin içeriğinin değiştirilmemiş ve hiç bir 

       bölümünün silinmemiş ya da yok edilmemiş olması gerekir. Örneğin, maaş bordrolarının 

       düzenlenmesi üzerinde işlem yetkisi olan bir çalışanın kendi maaşını yükseltmesi, 

       bankadaki bir çalışanın bazı müşteri hesaplarından ufak tutarda rakamları başka bir 

       hesaba aktarması, otomatik süreçte çalışacak bir programın hatalı yazılması veya test 
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       edilmesi sonucu meydana gelebilecek sorunlardan dolayı bilgi bütünlüğünün 

       sağlanamaması… 

 

Kullanılabilirlik, her bir kullanıcı için erişim yetkisine sahip olduğu sürece ihtiyaç duyulan 

bilgi kaynağına gereken zamanda erişebilmesidir. Bilgi, ihtiyaç halinde yetkililerce 

kullanılabilir, erişilebilir olmalıdır. Bu durum, bilgi işlem sistemi, güvenlik kontrolleri ve 

iletişim altyapısının operasyonel performansının öngörülen düzeyde olmasını da ifade 

eder. Yetki düzeyleri tanımlanmış, işletme faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından rolleri 

belirlenmiş kişilerin görevlerini öngörülen hüzmet kalitesinde yapmaları bakımından 

ihtiyaç duydukları bilgi kaynağına ulaşmaları, işlem yaparak veri üretmeleri, elde edilen 

verilerin depolanması, analizi gibi tüm süreçlerin yerine getirilmesini içerir. Acil durum, 

siber saldırılar, deprem gibi dış faktörlerin etkisinde dahi bu işlevin yerine getirilebilmesi 

bakımından iş sürekliliği için gereken planlamalar yapılır ve önlemler alınır. 

 

 Bu üç temel unsura ekleyebileceğimiz diğer kavramlara göz atarsak: 

 

 Gerçeklik, Doğruluk (Authenticity): Bilgi işlem sistemince, web üzerinden yapılan 

 işlemlerde üretilen veri, yapılan işlem, iletişim süreçleri ile üretilen elektronik ve fiziksel 

 dokümanların orijinal, gerçek ve doğru olmasını ifade eder.  

 

 İnkar Edilemezlik (Non-repudiation): Gerçekleştirilen işlem sonucu dokümante edilen 

 bilgi varlığının inkar edilemezliğini ifade eder.  Dijital imzalar ve şifre mekanizmalarıyla 

 işleme yönelik taraflardan birinin ihtilaf halinde sonradan ortaya çıkabilecek inkarının 

 önlenmesi ile bilginin objektif olarak doğruluğu güvence altına alınır.  
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 Kimlik Tanımlama (Identification): İsim girerek, kartla veya başka araçlarla işlem 

 yapılacak kimliğin tanımlanmasıdır. 

 

 Yetki (Authorization): Bilgiye erişecek kimliğin yetki düzeyinin belirlenmesidir. 

  

  İspatlanabilir Olması (Accountability and auditability): Yapılan işlemin ve kimin 

  tarafından yapıldığının ispatlanabilir olmasıdır. 

  

9. Kurumsal Bilgi Güvenliği Nedir?  

              Kurumların bilgi varlıklarınının güvenliğine yönelik zaafiyetlerin belirlenmesiyle 

              istenmeyen tehdit ve tehlikelerden korunması sürecidir.  

 

              Kurumda sahip olunan bilgilerin yetkisiz olarak erişilmesine ve ayrıca bilgi varlıklarının 

              yetkisiz kişilerin eline geçmesine, zarar görmesine karşı önlemler setini içerir.  

 

              Kurumun yönetişim habitatı çevresinde kullanılacak ve muhafaza edilecek bilginin 

              mevzuat gereği ve kurumsal hedefler ile organizasyon açısından korunmasıdır.  

              Elde edilen ve üretilen veriler, işletme genelinde uçtan uça sızmaya karşı korunmalıdır. 

  

              Bilgi teknolojilerinin ve internetin, mobil cihazlar  vb. gibi araçların  yaygın olarak 

              kullanılmaya başlanmasıyla Bilgi Güvenliği neredeyse bilgi teknolojileri güvenliğinin 

              sağlanması ile eş anlamlı hale  gelmiştir. 

 

              Etkili ve güvenilir Bilgi Güvenliği politikaları uygulamaları, işletmenin içerisinde yer aldığı 

              yönetişimsel habitatta yüksek düzeyde güven ve itibar kazanmasını sağlar. 
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10.Kurumsal Bilgi Güvenliği Neleri Kapsar? 

  

       Kurumsal Bilgi Güvenliği Risk Yönetim Süreci; olası risklerin ve tehditlerin 

       belirlenmesi,  operasyonların, etkin, güvenilir ve kesintisiz yürütülmesi, Bilgi Güvenliği 

       politika ve normlarının oluşturulması, gözetim fonksiyonu kapsamında denetimler ve 

       uygulamaların kontrolü için yöntemlerin geliştirilmesi, organizasyonel yapılar kurulması, 

       bilgi işlem altyapısı, yazılım/donanım fonksiyonlarının sağlanması ile güvenlik politikası 

       veya uygulama hatalarının analizi ve iyileştirme süreçlerinden oluşur. 

 

Kurumsal Bilgi Güvenliği Ana Hedef Noktaları: 

 

 Çalışan güvenliği ve çalışanlardan kaynaklanan hata, ihmal, suistimal gibi risklerin 

yönetimi faaliyetleri... 

 Fiziksel güvenlik ise, mekanlara giriş-çıkışların kontrolü, saha güvenliği, aktiflere 

yönelik hasar ve kötü amaçlı müdahalelerin önlenmesini içerir.  

 Bilgiye yetkisiz kişilerce erişime izin verilmemesi, erişilse bile bilgi varlığına zarar 

verilmesinin veya ele geçirilmesinin engellenmesi … 

 Sahip olunan bilgi işlem altyapısının ve bu altyapı içersindeki sistemler, yazılımlar 

ağ ve iletişim gibi unsurların güvenliğinin sağlanması… 

 İş sürekliliğini temin edici önlemler, acil ve beklenmedik durum önlemleri... 

 Mevzuata uyumun sağlanması… 

 Siber saldırıların önlenmesi…  

 Destek hizmetleri sürecinin etkin yönetimi… 

 Yönetişimsel habitatta talep edilen bilgilerde ancak yetkili kurumlarla işbirliği 

içerisinde olunması… 

 Müşteriler nezdinde bilgi güvenliği üzerine aktif farkındalık yaratılması. 
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11.Kurumsal Bilgi Güvenliği Politika ve Uygulamalarından Kimler Sorumludur? 

 

Başta yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri olmak üzere, bilgi güvenliği, bilgi teknolojileri, 

fiziksel güvenlik yetkilileri sorumludur. Bu kapsamda, yönetim zinciri dahilinde işletmenin 

bilgi güvenliği stratejisi ile politikaları içeren organizasyon, süreçler, prosedürler ve risk 

yönetim araçları uygulamaya alınır. 

 

Üst düzey yönetcilerden birisinin üstüne alacağı Bilginin Sahibi (information owner), bilgi 

teknolojilerinden yetkilinin üstüne alacağı bilginin koruyucusu (information custody), 

işlemin yapıldığı birim yöneticisinin (application owner) işlem yapacak kişiyi ve  yetki 

düzeylerini belirlemesi, Güvenlik Yöneticilerin (security administrator) her türlü güvenlik 

önlemlerinin alınması ve kontrollerinin yapılması sorumluluğunu üstüne alacağı rollerin 

yetki ve sorumluluk bazında ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekir. Ayrıca, işletme çalışanı, 

tedarikçisi, müşterisi olabilen son kullanıcıya (end user) yönelik erişim ve yetkilerin 

belirlemesi gerekir. 

 

12.Bilgi Güvenliği Riskinin Yönetilmesinde Üst Yönetimin Rolü Neleri Kapsar? 

 

Bir işletmenin üst yönetimi, aşağıdaki faaliyetlerin yerine getirilmesini temin edecek 

mekanizmaları kurar: 

 

 Kurumsal bilgi güvenliği yönetim sistemi çerçevesinin oluşturulması, 

 Gereken organizasyonun yapılandırılması, 

 Politika ve normların belirlenip uygulamaya konulması ve uygulamanın etkinliğine 

yönelik  tutarlı yönetim tonlamasına (ton at the top) gereken önemin verilmesi, 
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 Sistem oluşturulurken riskin gerçekleşmesi halinde uygulanacak reaksiyon süreçlerinin 

ve süreçte yer alacak yetkililerin belirlenmesi,  

 Çalışanlar nezdinde sisteme yönelik aktif farkındalık sağlanması ve gereken eğitimlerin 

verilmesi, 

 Sistemin işletmede uygulamaya geçirilmesi, 

 Performansın gözetimi,  periyodik gözden geçirmeler, olası tehditlerin takibi, tespit 

edilen aksaklıkların düzeltilmesi, yeni önlemlerin alınması, 

 Sürekli iyileştirme konseptinin uygulanması. 

 

13. Bilgi Güvenliği Yönetişimi Neleri Kapsar? 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), bilgi teknolojileri yönetişimini, işletmenin bilgi     

teknolojilerinin sürdürülebilirliğini sağlayan, organizasyonun strateji ve hedeflerini 

destekleyen, bilgiyi koruyan ve büyüyen bilgi teknolojileri tehditlerinin etkilerini azaltan 

liderlik, organizasyonel yapı ve süreçlere dayanan faktörler olarak tanımlamaktadır. Bu 

yaklaşım içerisinde Kurumsal Bilgi Teknolojileri Bilgi Güvenliği Yönetişim Çerçevesi 

aşağıdaki unsurlara sahip olmalıdır. 

              Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Çerçevesi: 

 Yönetişim/Yönetim ayrımı 

 Kurumsal Bilgi Güvenliği Stratejisi ve Yönetim Süreçleri 

 Olası Risklerin Etki Düzeyini Minimize Edecek Organizasyon Yapısı 

 Olası Risklerin Etki Düzeyini Minimize Edecek Normlar ve Kullanılacak Araçlar 

 Mevzuat ve Standartlara Uyum Prosedürleri 

 Bilgi Teknolojileri Altyapı ve Operasyon Güvenliği Kapsamı 

 Güvenlik Denetimi ve Tehdit Yönetimi Süreçleri 

 Kimlik ve Erişim Yönetimi Süreçleri 

 Siber Saldırı Yönetimi ve Adli Bilişim Süreçleri 

 Uç/Son nokta/Kullanıcı Güvenliği Süreçleri 
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 Gizlilik ve Veri Güvenliği Süreçleri 

 

 

 Güvenlik Yönetimi Süreçleri ve Araçları 

 Yedekleme, Bulut ve Sanallaştırma Uygulama Süreçleri 

 Farkındalık ve Eğitim Faaliyetleri 

 Yönetim Tonlaması 

 

14.Bilgi Güvenliği Yönetişim Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir? 

 

     Bilgi Güvenliği Yönetişim sürecinde; iyi uygulamaların desteklenmesine, işletmenin ihtiyaç 

     risk profili ve üst yönetimin risk iştahına uygun bilgi güvenliği faaliyetleri olmasına,  

içerisinde yer alınan yönetişim habitatının talepleri ile işletme üst yönetiminin 

yaklaşımlarının  paralel halde yürütülmesine dikkat edilmelidir. 

 

         Sonuç olarak, bir işletmede Bilgi Güvenliği için yedi basamaklı bir süreç yönetimi gerekir: 

 

 Bilgi Yönetişim Politikalarının belirlenmesi, 

 Bu kapsamda gizli olması gereken belgelerin belirlenmesi, 

 Belgelerin hangi ortamda ve ne zaman oluşturulduklarının belirlenmesi, 

 Belgelere kimlerin ve ne zaman erişim sağlayacağı, 

 Hassas belgeler için ayrı bir yetki ve  erişim politikası belirlenmesi, 

 Şifreleme, yetkilendirme, erişim yönetimi, dijital imza, mutabakat, teyit, görevlerin 

ve ortamların ayrılığının uygulanması, 

 Raporlama, gözden geçirmeler. 
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15.Bir İşletmede Bilgi Güvenliği Yönetimin Etkili, Etkin ve Güvenli Olduğunu 

Söyleyebilmemiz İçin Hangi Kriterler Var Olmalıdır? 

 

 Bilgi Güvenliği Yönetişim Çerçevesi veya metodolojisinin tanımlanması ve 

uygulanması 

 Çerçeveye uygun organizasyon yapısı oluşturulması ve işe uygun kalifiye çalışan 

istihdamı 

 Gelişkin teknolojik altyapı 

 Etkin yönetilen destek hizmetleri süreçleri 

 Etkin iç kontrol sistemi uygulaması ile sayısal ve anlamlı çıktılar üretilmesi 

 Tüm organizasyon çevresinde uçtan uça ve standart risk ölçümü 

 İş önceliklerinin, işletmenin risk profili ve üst yönetimin risk iştahını ve 

potansiyel risk düzeylerini yansıtması 

 Yönetim zincirine yönelik etkin, zamanında ve güvenilir bir raporlama altyapısı 

 

16.Gizlilik ve Veri Güvenliği  Süreçleri 

Günümüzde bilgi güvenliği, bilgi teknolojileri güvenliği ve siber güvenlik yönetim 

süreçlerinin bu kadar önem kazanmasının temel nedeni işletmenin elde ettiği, işlediği ve 

depoladığı verileri, hem mevzuat açısından, hem yönetişimsel habitatta yaratması gereken 

yüksek itibar düzeyi açısından, hem çalışanları, iş ortakları ve müşterilerinin yasal hakları 

ve güveni açısından en üst düzeyde koruması gerekmektedir. İşletme, sahibi olduğu 

verileri, bir yandan faaliyetlerinde kullanırken, bir yandan gizlilik politikaları oluşturarak 

paydaşların veri güvenliğinin sağlanmasını temin eder; diğer yandan ise, Big Data analizleri 

yeni ürün ve hizmet tasarımlarında inovatif açıdan kullanabilir.  
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Veri güvenliğinin sağlanmasında temel unsurlar: 

 

 Veri Oluşturma/Yetkilendirme (verinin üretim süreci kuralları, kaynak belge yetki 

prosedürleri, kaynak belge verilerin güvenli elde edilmesini, bütünlüğünü, 

doğruluğunu, hesap verilebilirliğini ve zamanında iletimini sağlayan süreçler 

oluşturulması ve kaynak belgelerin korunması), 

 Veritabanı Değerlendirme  (Veri tabanı yönetim programları kullanma, Verilerin 

sınıflandırılması, Aktivite Kontrolü/İzleme, Özetleme, Şifreleme gibi faaliyetler), 

 Veri Kaybı/Sızıntısı Önleme (DLP Çözümleri, Yetkisiz girişi tespit ve engellemeye 

yönelik araçların kullanımı, İçerik Keşfi gibi),  

 Şifreleme (Dağıtık Şifreleme,  Anahtar Yönetimi, SAN/NAS gibi ihtiyaca uygun 

şifreleme araçları), 

 Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi (Yetkilendirme veritabanı, erişim hakları, dosya 

izleme, kontrol)  

 Veri yedekleme planı (verilerin, iletişim hatlarının, güç kaynağının, cihazların, 

fiziksel ortamın yedeklenmesine yönelik süreçlerin belirlenip uygulanması) 

 

17.Bir İşletmenin Müşteri Veri Ortamları Nelerdir? 

 

Bir işletmenin sahip olacağı kişisel verilere bakarsak; 

 

 Müşteri veri tabanları, 

 Müşteri mobil ve internet kullanım alışkanlıklarına dair izler, 

 Müşteriler tarafından doldurulan zorunlu dokümanlar ve geri bildirim formları, 

 E-posta içeriği, 
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 Fotoğraflar, 

 

 

 

 CCTV görüntüleri, 

 Sadakat program kayıtları, 

 İnsan kaynakları veri tabanları sayılabilir. 

     

Kişisel Veri veya Kişisel Kimlik Bilgileri; önceden belirlenmiş parametreler ile bilginin 

ilintili olduğu kişiyi tanımamıza yarayan bilgilerdir. Bu konuda eklenmesi gereken diğer bir 

husus da elde edilen verilerin korunmasıdır.  

 

Kişisel kimlik bilgiler, ad/soyadı, doğum yeri/tarihi, cinsiyet, uyrukluk, annesinin 

evlenmeden önceki soyadı, telefon, e-posta, ikametgah adresi, sosyal güvenlik veya 

Bağkur numarası, TC Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu numarası, 

pasaport numarası, özgeçmiş, fotoğraf, görüntüler,  parmak izleri, genetik bilgiler, 

bilgisayar veya mobil cihaz IP adresi, aile/arkadaş gibi geniş bir yelpazeden elde edilebilir. 

 

Kişisel verilerin korunması, ülkemizde anayasa ve ayrıca KVKK ile konuya ilişkin diğer yasa 

ve tebliğlerle güvence altına alınmıştır. 

 

18.Kriptoloji Nedir, Bilgi Güvenliği İçin Neden Önemlidir? 

 

Kriptoloji sözcük anlamı itibariyle gizli metinler, şifrelemeler üzerine çalışan bilim dalını 

ifade etmektedir.  
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Baş döndürücü hızla yaşamakta olduğumuz teknolojiye dayalı yaşamda sanal bir alışveriş 

web sitesinden bir  ürünün satın alma sürecinden, akıllı telefonumuzla banka hesabımızda 

gerçekleştireceğimiz işleme; göndereceğimiz çok gizli stratejik bir metinden, çalıştığımız 

şirkette sorumlu olduğumuz iş  sürecimizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz bilgi 

kaynaklarına erişimimize kadar hayatımızın her alanında kullandığımız güvenli iş ve işlem 

gereken bir enstrümandır.  

 

Bilgi işlem sistemi içerisinde yer alan cihazların birbirlerini tanımaya yarar, internet 

üzerinden gerçekleştireceğimiz işlemleri güvenli kılar, işletmeler açısından log kayıtlarının 

incelenmesi ile işlemlerin kimin tarafından gerçekleştirildiğini gösterir, işlem yapacak 

kişinin sistem tarafından tanınmasını ve işlem yapmaya yetkili olup olmadığının 

anlaşılmasını sağlar. 

 

ATM’lere girişte, kredi kartı işlemlerinde, telefonumuzu açmakta hatta apartman ana 

kapısını açmakta ilk olarak deneyimlediğimiz şifreler artık ihtiyaçlara binanen daha 

karmaşık olarak iş ve özel yaşamımızda her yerde kullanılmak zorundadır. Şifreler 

hatırlanmazsa hesabın blokesine veya kötü amaçlı kişilere kaptırılırsa büyük maddi 

kayıplara kadar uzanan sorunlar yaşanmaktadır.     

 

Şifreleme, simetrik ve asimetrik ile özetleme algoritmaları içermekte, biyometrik 

tanılamaya yönelik kriptoloji enstrümanlarından yararlanma düzeyi artmaktadır. Popüler 

kripto para ürünlerinden Bitcoin ile ademi merkeziyetçi ve mevcut şifrelemelerden üstün 

olan yeni nesil teknoloji Blockchain hayatımıza girmiş ve işletmeler tarafından hızla kabul 

görmektedir. Blockchain ile birlikte özellikle bankacılık sektöründe çok radikal değişimler 

beklenmektedir. Blockchain bazlı şifreleme yapıları, işlem sürecinde ödemeler ve verilerin 
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depolanmasında çok daha fazla güvenli bir hizmet sunacaktır.  

 

 

 

 

Yukarıda anlattıklarımıza bir özetleme yapacak olursak, bir işletmenin bilgi kaynaklarının 

korunması amacının sağlanmasında bilgiye bütün olarak,  yetkililerce ve gerekeken 

zamanda erişimin güvenlik kapısı şifreleme çözümleridir. Böylece, işleme ilişkin inkar 

edilememezlik prensibi de yerine getirilir. 

 

Kriptolojiden yararlanılarak, verilerin elde edilme, işlenme, depolanma ve korunma 

süreçlerinde gereken gizlilik standartının oluşturulması, alınan-gönderilen verilerin 

güvenliğinin sağlanması ve bu çerçevede gönderici-alıcı ilişkisinde güven ve mahremiyetin 

sağlanması, ilgili dosya ve verilerin bütünlüğünün sağlanması, verilerin geri döndürülemez 

hale dönüştürülmesi ve inkar edilemezliğin sağlanması gibi hususlar güvenceye alınır. 

   Kriptografi kullanılan servisleri artık bilgi teknolojilerine konu tüm alanlarda yer 

             almaktadır.  Whatsapp mesajı gönderiminden, e-posta ve dosya gönderimi-alımına 

   kadar, ödeme sistemi çözümlerinden taşıma katmanı işlemlerinde kullanılan simetrik ve 

   asimetrik algoritmalar, özetlemeler ve stenografilere kadar bir çok farklı şifreleme aracı 

   kullanılmaktadır. 

 

Kriptografik kontrollerin amacı, gizlilik, bütünlük, inkar edilemezlik prensiplerinin 

sağlanmasıdır. 
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19.Sistem Log Kayıtlarında Neler Yer Alır? 

 

     Bilgi güvenliğinin sağlanmasında bir diğer önemli konuda, sistem giriş-çıkış, yapılan 

     işlemleri içeren log kayıtlarının tutulması, korunması ve kontrolüdür. 

 

      Log kayıtları ile tespit edilebilecek hususlara  örnekler: 

       

      Sisteme giriş-çıkışı gerçekleştirenlerin tesbiti, kullanıcı kimlikleri, oturum 

      açma/kapatma,giriş yapılan ağ adresleri, administrator tarafından yapılan işlemler, 

      düzeltme işlemleri, silme işlemleri, ağ bağlantı, savunma tespit ve önleme sistemleri, 

      DLP sistemi, anti-virüs ve güvenlik duvarının geçici pasif hale getirilmesi, sistem güvenlik 

      ayarlarındaki değişiklikler, rapor edilen sistem hataları, veri girişi, işlenmesi, 

      depolanması, imtiyazların tanımlanması ve kullanılması gibi… 

 

20.Kullanıcı Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi Neleri Kapsar? 

 

Kullanıcı yetkilendirme ve erişim yönetiminde temel ilke, ‘izin verilmedikçe her şey 

yasaktır’. Bir diğer ifadeyle, ‘yasaklanmadıkça her şey serbesttir’ değildir. Giriş Kontrolü 

(Access Control) uygulamalarında üç vazgeçilmez şart, Kullanıcı Tanımlama 

(identification), Kimlik Doğrulama (Authentication) ve Yetkilendirmedir. 
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              Kurumsal Erişim Yönetimi Çerçevesi: 

 

 Yasal mevzuata uyum bakımından  ve işletmenin stratejik amaçlarının 

gerçekleştirilmesine yönelik yeterli düzeyde bilgi teknoloji araçlarına sahip 

olunmalıdır.  

 Kullanıcılara, kendileri ile ilişkilendirilebilecek ve yaptıkları işlemlerden sorumlu 

olmalarını sağlayacak nitelikte eşsiz kullanıcı adı tanımlanır, 

 Yetkilendirme düzeyi belirlenir, 

 Verilen erişim yetkisinin kapsamı, ilgili işin amaçlarından daha geniş olamaz, 

 Tüm kullanıcı adlarının ve yetkilendirmelerin kaydı tutulur, 

 Kimlik Doğrulama mekanizmaları devreye alınır: 

 

                     Örnekler: 

o Şifreler (Düz Şifre, Şifre Karmaşıklığı, Şifre Politikaları) 

o Ardışık Sorularla Doğrulama  

o Tek Seferlik Şifre Cihazları (Akıllı Kartlar, Manyetik Kartlar, Sertifikalar) 

o Biyometrik Sistemler (Parmak izi, El geometrisi, Avuç içi, İris, Retina, Ses, 

Klavye Hareketi) 

o Kullanıcıların Kabulü, Yaş, Cinsiyet, Fiziksel Engeller 

o Hata Türleri, Tip 1, Tip 2, CER 

 Erişim yetkileriyle ilgili imtiyazlar, yalnızca gerekli durumlarda verilir, 
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 Erişim yetkileriyle ilgili imtiyazların kullanılması durumunda;   

 

o İşletim sistemi, veritabanı yönetim sistemi ve uygulamalar gibi her bir 

sistem çalışanı için gerektiğinde imtiyazlar tanımlanır,  

o İmtiyazlar önce onaylanır ve tanınan imtiyazların kaydı tutulur,  

o İmtiyaz kullanım logları izlenir ve analiz edilir, 

o İmkanı varsa, mevcut kullanıcı adlarından farklı adla tanımlanmalıdır. 

 

 Erişim Kontrolü Çerçevesi ise aşağıdaki unsurlardan oluşur: 

 

o Kimlik Yönetim Çerçevesi (Merkezi Kimlik Yönetim Sistemi, internet girişleri, 

eşleştirmeler, şifre kontrolleri, algoritma uygulamaları, biyometrik sistemler, 

kullanıcı/şifre kullanımı gibi) 

o Erişim Saldırıları (DOS, D-DOS, Virüsler, Malwares, Kimlik Sahteciliği, XSS, SQL 

Injection, Şifre Kırma) 

o Merkezi Doğrulama ve Yetkilendirme ve Altyapılarının oluşturulması 

 

21.Görevlerin ve Ortamların Ayrılığı Prensibini Açıklarmısınız… 

 

              Bilgi işlem sistemlerine yetkisiz erişimin, değişiklik yapılmasının veya kullanımının önüne 

              geçilmesinde;  

 

 Bilgi işlem sistemlerinde yapılacak işlemlerin başlatılması ve onaylanması süreçleri 

birbirinden ayrılır,  
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 İşlemleri gerçekleştiren kişiler ile işlemleri onaylayan yetkililer ve işlemlerin kayıt 

dosyalarını yöneten kişiler ayrıştırılır,  

 Gerçek sistemler, geliştirme ve test ortamlarından ayrılır, 

 Yazılımın geliştirme ortamından kullanım ortamına alınması ile ilgili kurallar belirlenir. 

 

22.Fiziksel Güvenlik Nedir, Hangi Unsurları Kapsar? 

 

Bilgi işlem servisini korumak amacıyla herhangi bir  fiziksel sınır güvenliği (giriş-çıkış 

kapıları, güvenlik görevlileri, kameralar, kart kontrollü giriş vb.) tesis edilmelidir.  

 

Fiziksel sınır güvenliği, içindeki bilgi varlıklarının güvenlik ihtiyaçları ve risk değerlendirme 

sürecinin sonucuna göre oluşturulmalıdır. Kurum içerisinde belli yerlere sadece yetkili 

personelin girişine izin verecek şekilde kontrol mekanizmaları oluşturulmalı ve 

ziyaretçilerin giriş-çıkış zamanları ve ziyaret sebepleri kaydedilmelidir. Doğal afetler ve 

terör amaçlı saldırılar gibi olaylar sonucu oluşabilecek hasara karşı  fiziksel koruma 

tedbirleri alınmış olmalı ve uygulanmalıdır. Önlemler, belirli periyodlarla gözden 

geçirilmelidir.  

 

Örnek verecek olursak, bir bankanın şubesine, genel müdürlük hizmet binalarına, depo 

alanlarına, ana bilgisayarın bulunduğu bölüme gibi yerlerde giriş-çıkışlarda yetkililik 

titizlilikle aranmalı ve ayrıca yetkili olanların kötü niyetli davranışlarından koruyucu 

önlemler alınmalıdır. Aynı mantık, bir üretim tesisinin güvenliğinde de geçerlidir. 

 

Fiziksel ve çevresel güvenlik, işyerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi ve bilgi varlıklarının 

hırsızlığa veya tehlikeye karşı korunmasıdır. 

 

Geçmiş zamanlarda önemli bilgiler, taşlara kazınarak daha sonra da kâğıtlara yazılarak 

fiziksel ortamlarda saklanmış, duvarlarla, kale hendekleriyle ve başlarına dikilen 

nöbetçilerle koruma altına alınmıştır. Çoğu zaman fiziksel koruma yeterli kalmamış ve 
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bilgilerin çalınması ve başka kişilerin eline geçmesi engellenememiştir. Bu durum, verileri 

korumak için fiziksel güvenliğin artık tek başına yeterli olmadığını göstermektedir. 

 

Günümüzde de fiziksel güvenlik önemini korumakta ve bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır. Örneğin, bina etrafına yüksek duvarlar ya da demirler yapılması, giriş-çıkış 

önlemleri kapsamında kartlı girişler, bina girişinde özel güvenlik ekiplerinin 

bulundurulması ve kamera sistemleri, önemli verilerin tutulduğu odaların kilitlenmesi ya 

da bu odalara şifreli güvenlik sistemleri ile girilmesi gibi önlemler kullanılmaktadır. 

 

23.ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir? 

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmenin sahip olduğu ve olacağı                

bilgilerin güvenliğini sağlamayı esas alan ve bu çerçevede kurum yönetişim sistemi 

içerisinde belirlenen ilke ve süreçlerle oluşturulan bilgi güvenliği yönetim sisteminin 

kurumun bilgi varlıklarının belirlenip sınıflandırılması ve güvenlik konseptini oluşturmasını 

sağlayan standartlar bütünüdür.               

             ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; 

 Bilgi Güvenliği konusunda sorumluluğun esas sahibinin işletmenin en üst organı 

olduğunu vurgular, 

 Kapsamı işletmenin tamamıdır, 

 Gelişkin bilgi teknolojileri sistemleri kullanımını teşvik eder, 

 Bilgi varlıklarının doğru biçimde belirlenip sınıflandırılmasını hedefler,  

 İşletme kullanılmakta olan bilgi teknolojilerinde olası güvenlik açıklarını 

belirlemenizi sağlar, 

 İşletmenin çalışanları ve diğer paydaşları nezdinde aktif farkındalık yaratır, 

 Bilgi güvenliği ve buna yönelik bilgi teknolojilerinden kaynaklanan risklerin doğru 

belirlenip etkili reaksiyon süreçlerinin oluşturulmasını sağlar, 

 İş sürekliliği ile yine bu kapsamda acil ve beklenmedik durum planlarını içerir, 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

S. 30 
 

 Mevzuata uyumu hedefler, 

 Periyodik gözden geçirmeler ve düzeltmeleri kapsar. 

 

 

24.ISO 27001’de Önemle İfade Edilen PUKÖ Nedir? 

 

ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi teknolojilerinden kaynaklanan risklerin minimize 

edilmesi (azaltımı) sürecinde sürekli iyileştirme metodu olarak (PUKÖ) Planla, Uygula, 

Kontrol et, Önlem Al döngüsünün uygulanmasını tavsiye eder. İşletme gerçeklerine (ülke, 

sektörel, kaynak yapısı, kurum kültürü, stratejik hedefler, değerler) uygun sistematik bir 

planlama yapılması ve bu planın uygulanmasını öngörür. Gözetim fonksiyonu çerçevesinde 

uygulamaların kontrolü ve gözden geçirilmesini içerir. Önlem almanın içerisinde, 

düzeltmeler, reaksiyonlar ve ayrıca bakım faaliyetleri de vardır. 

 

25.ISO /IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Kontrol Maddeleri Nelerdir? 

 

ISO 27001 standartlarının uygulanmasında ISO 27002’de kontrol maddeleri öngörülmüş 

ve açıklanmıştır. Bunlara göz atacak olursak: 

 
 Güvenlik Politikaları: İşletmenin üst yönetimi tarafından ISO 27001’de belirtilen 

standartlar ışığında kurumun bilgi güvenliği politikaları oluşturulmalı ve 

yayınlanmalıdır. 

 

 Bilgi Güvenliği Organizasyonu: İşletmenin bilgi güvenliğine yönelik organizasyon 

çalışmalarının belirlenmesidir. İşletme içerisinde bilgi güvenliği süreçlerinde görev 

alacak çalışanların rollerinin belirlenmesi, işletme içi-dışı bilgi akışının düzenlenmesi, 

yönetişim habıtatında yer alınan kamu ve diğer kurumlarla bilgi paylaşım süreçlerinin 

belirlenmesi, periyodik gözden geçirmeler ve bağımsız denetimi içerir. 
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 İnsan Kaynakları Düzenlemeleri: İşletmenin bilgi güvenliği politikalarının tüm 

çalışanlarca bilinmesi ve benimsenmesi, çalışanların bu konudaki sorumluluklarının 

(örneğin gizlilik) belirlenmesi ve sözleşme altına alınması, çalışanlara yönelik istihdam 

öncesi, istihdam, oryantasyon, çalışma esnasında, görev değişimi ve işten ayrılma 

süreçlerindeki düzenlemeleri içerir. Örneğin, log kayıtlarının tutulması, görev değişimi 

veya işten ayrılmada sisteme giriş yetkilerinde düzenlemeler gibi… 

 

 Bilgi Varlık Yönetimi: İşletmenin sahip olduğu veya olacağı bilgi varlıklarının 

belirlenmesi, kurum için önemlilik derecelendirmesine tabi tutulması, sınıflandırılması 

ve her bir kategorideki bilgi varlığı kategorisinde yer alan varlıkların nasıl korunacağına 

dair politika ve prosedürlerin oluşturulmasını içerir. 

 

 Erişim Kontrolü: Bilgi varlıklarının bütünlüğünün, erişebilirliğinin ve gizliliğinin 

sağlanması açısından en önemli konu yetkisiz kişilerce erişiminin engellenmesi ve 

engellenemiyorsa bile ele geçirilmesinin ve hasar verilmesinin önlenmesidir. Erişim 

yönetimi politikalarının belirlenmesi ve işletmenin bu yönde güvenceyi sağlayacak 

düzeyde gereken teknolojik altyapı ve şifreleme metotları ile donatılması öncelikli 

konu olup; log kayıtlarının düzenli tutulması ve kontrolü de hayati konumdadır. Yetkili 

erişimin belirlenmesinde kapsam, yöneticiler, çalışanlar, denetçiler, müşteriler, destek 

hizmeti sunanlardan oluşur. Yetkili kişiler ancak ihtiyaç duydukları bilgilere 

ulaşmalıdırlar. 

 

 Kriptografi: Şifreler, özetleme, gelişkin algoritmalar, dijital imzalar gibi güvenlik 

kontrolleri altyapı oluşturmalıdır. 
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 Fiziksel ve Çevresel Güvenlik: Hizmet verilen yerler, üretim yerleri, makine-ekipman 

ve kritik bilgi teknolojileri araçlarının korunması amacıyla güvenli mekanlar 

oluşturulmalıdır. 

 

 Operasyon Güvenliği: İşletmenin faaliyetlerini etkin biçimde yürütülmesi bakımından 

sahip olması gereken tüm operasyonel altyapı ve operasyonların zamanında, güvenli, 

hata, ihmal ve suistimale yer verilmeden yerine getirilmesi bakımından gözetim ve 

kontrol sağlayan, raporlamala mekanizmalarına sahip olan etkili bir iç kontrol sistemi 

de dahil olmak üzere tüm yapının oluşturulmasını sağlayan süreçlerdir. 

 

 İletişim Güvenliği:  Bilgi ve iletişim faaliyetleri doğrultusunda işletme içi ve dahil olduğu 

yönetişimsel habitattaki tüm iletişim faaliyetlerinde kaliteli bilginin elde edilerek 

güven, zamanlılık, doğruluk ilkelerinin yerine getirilmesi sağlanır. 

 

 Sistem Geliştirme ve Bakım: İşletmenin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem sistemlerinin 

geliştirilmesi, kurum içerisindeki kaynaklarla geliştirilmesi mümkün olmayanların 

tedarik edilmesi ile tüm bunların güvenlik ve bakım süreçlerini kapsar.  

 
 Tedarikçi Süreç Yönetimi: Destek hizmetleri olarak da belirteceğimiz ve artık günümğz 

teknolojik dünyasının vazgeçilmez unsurları makine bakımından tutun da yazılım 

geliştirmeye kadar birçok farklı hizmetler sunmaktadırlar. Bazıları işletme bilgi işlem 

sistemi altında doğrudan operasyonel hizmetler üretmektedirler. Tedarikçi seçimi, 

aranan standartlar, işbirliği süreçleri, sözleşme feshi ve çıkış stratejilerini içeren ve 

işletme bilgi güvenliği açısından hayati öneme sahip bir konudur. 
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 Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi: İşletmenin hizmet ve üretim faaliyetlerinin 

sürdürülmesi ve bilgi güvenliğini doğrudan etkileyecek işletme içi ve dışından 

kaynaklanabilecek,  farklı boyutta etki kuvvetine sahip olayları kapsar. Bunlar, bilgi 

işlem sistemlerinden kaynaklı, çalışanın veya paydaşın hata ve ihmali veya kötü niyetli 

davranışı sonucu, dışarıdan siber saldırı veya bir doğal afet nedeniyle olabilir. 

İşletmenin bu tür risklere yönelik güvenlik açıklarını belirleyerek hem donanım hem de 

acil durum halinde iş sürekliliğini sağlayıcı  ve bilgi güvenliğini koruyucu reaksiyon 

organizasyonu ve süreçleriyle hazır olması gerekir. 

 

 İş Sürekliliği: İşletmenin karşılaşılan bir sorun karşısında hem faaliyetlerinin 

aksamadan yürütülmesi hem de bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler setini 

içerir. 

 

 Uyum: Uyum standartı ise, tabi olunan mevzuat, normlar ile sözleşmelerle girilen 

taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik öngörülen faaliyetlerin yürütülmesidir. Belirli 

aralıklarla öngörülen ile uygulanan arasındaki makasın ölçülmesi gerekir. 

 

26.ISO/IEC 27001 BGYS’nin Kuruma Katkıları Nelerdir? 

           

            Konuya ilişkin ISO standartlarının uygulanmasında aşağıdaki başlıklar halinde katkıları 

            belirtebiliriz: 

 

 İşletmenin bilgi güvenliğini temin eder, 
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 Bilgi Güvenliği politikaları ve uygulamalarının belirlenmesini sağlar, 

 Bilgi güvenliği için etkin uygulama organizasyonu önerir, 

 Bilgi güvenliği kapsamında insan kaynaklarından doğabilecek risklerin yönetilmesini 

temin eder, 

 Bilgi varlıklarının tespiti, sınıflandırılmasını ve korunmasını sağlar, 

 Kurumun tamamını uçtan uca kapsar, 

 Yönetişim habitatında yer alan paydaşlarla ilişkileri düzenler ve güven sağlar, 

 İş sürekliliği ve acil durumlara proaktif çözümler üretir, 

 Tedarikçi ilişkilerini düzenler, 

 Mevzuata uyumu temin eder, 

 Siber güvenlik ve suistimal tehditlerini önlemeye yönelik uygulamalar getirir, 

 Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur, 

 Paydaşlar nezdinde bilgi güvenliğine yönelik aktif farkındalık yaratır, 

 Kurum kültürünü geliştirir. 
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III. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ 

    

27.Bilgi Teknolojileri (BT) (IT) Yönetişimi Nedir, Neyi Kapsar? 

Bilgi teknolojileri operasyonları dediğimizde ilk akla gelenler, BT servis yönetimi, BT altyapı 

yönetimi, yazılımlar yaşam döngüsü yönetimi ve BT operasyonları risk yönetimidir. 

 

Bilgi teknolojileri yönetişimi ise BT’nin var olduğu alanlar, yapılar ve mekanizmaları kapsar. 

Bu açıdan baktığımızda, bilgi teknolojileri yönetişimi ekosistem içerisindeki tüm paydaş ve 

etkenleri dikkate alarak yönetim kavramından daha geniş ve objektif olarak mevzuata 

uyum ve faaliyetlerin etkin yürütülmesi bakımından ihtiyaç olan bilgi teknolojilerinin 

kaynaklar paralelinde sağlanması, ilgili yetkin teknik insan kaynağının istihdamı, işletme 

stratejik hedeflerine paralel sürdürülebilirliği esas alarak etkili yönetimi, bilgi teknolojileri 

faaliyetlerinin tanımlanması, ölçülmesi ve raporlanması ile  risklere yönelik güvenlik 

unsurlarının da kapsanacağı süreçlerden oluşan atmosferin yaratılmasıdır. 

 

 

28.Peki, Bilgi Teknolojileri Güvenliği Yönetimi Nedir? 

 

İşletmede bilgi teknolojileri güvenliğinin sağlanması, operasyonel hizmetlerin mevzuata 

uygun olarak kesintisiz yürütülmesi, veri sızıntısının engellenmesi, üçüncü taraflarca 

erişilen işletmeye ait bilgi varlıklarının güvenliği ile hizmet alınan destek hizmetlerine 

yönelik risklerin etkin yönetilme süreçlerinden oluşan faaliyetlerdir.  
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Bir işletmenin stratejik amaçlarına ulaşılmasında ihtiyaç duyulan teknolojik kapasitenin 

planlanması, geliştirilmesi (tedariki), uygulanması, yenilenmesi ve güvenliğinin 

sağlanmasıdır. Günümüzde bilgi teknolojileri yönetimine bir fonksiyon daha eklenmiştir.  

O da, sahip olunan bilgi teknolojileri kaynağı ile kurumun insan kaynağının 

uyumsallaştırılmasıdır. Burada, en büyük sorumluluk bilgi teknolojileri yöneticilerine (CTO, 

CIO, CDO gibi) düşmektedir. 

 

Bilgi teknolojileri yönetimi kapsamında yapılacak çalışmalarla aşağıdaki konularda 

işletmenin yer aldığı yönetişimsel habitata güvence sağlanır: 

 

 Operasyonel Faaliyetler 

 Mevzuata Uyum  

 Bilgi Güvenliği 

 İş Sürekliliği 

 Destek ve Yardım Masası 

 Yedekleme 

 Değişim Yönetimi 

 Siber Güvenlik 

 Acil ve Beklenmedik Durum Planlamaları 

 Kaynak Tahsisi Süreci  

 Yazılım Geliştirilmesi/Tedariki 

 Destek Hizmetleri Yönetim ve Kontrol Süreçleri 

 

 

 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

S. 37 
 

 

 

 

29.Bilgi Güvenliği ile Bilgi Teknolojileri Güvenliği Arasındaki Bağ Nedir? 

 

Bilgi güvenliği konusu, teknolojinin her alandaki etkisi nedeniyle artık bilgi teknolojileri 

güvenliğinden ayrı düşünülemez.  

 

Bilgi Teknolojileri güvenliği ise, bilgi güvenliğini saran ve onun ayrılmaz parçasıdır. 

Herhangi bir iş için gerçekleştirilen ve veri üretimine dayanan bir iş sürecinde tamamen 

dijital bir atmosfer içinde veri girişi yapılır, işlenir, aktarılır, depolanır, analiz edilir.  

 

Bu nedenle, bilgi teknolojileri güvenliği ile siber güvenlik ve bilgi güvenliği faaliyetleri 

içiçedir. Big Data ve AI (Yapay Zeka) uygulamaları ile bilginin yaratılması farklılık kazanarak 

işletmelerin iş modelleri, müşterilere yönelik yaklaşımları, ürün geliştirmeleri ve 

yenilemelerinde inovatif bir etki yaratmıştır.  Veri korunması artık statik değil dinamik bir 

süreçi içermektedir.   

 

30.BT Güvenlik Sisteminde Esas Alınan Prensipleri Açıklarmısınız… 

 

Bilgi teknolojileri ve güvenliği yönetim süreçlerinde, uygunluk, kapasite, işlevsellik, 

korunabilirlik ve inkar edilemezlik prensiplerinin sağlanması esas alınır.  

 

 Uygunluk: Bilgi, süreç ve hizmetlere her an erişim uygunluğudur. 
 Kapasite:  İşlemlerin zamanında ve güvenli tamamlanmasını sağlamadır. 
 İşlevsellik:  Sistemlerin iş ve kullanıcı ihtiyaçlarına uygun tasarımıdır. 
 Korunabilirlik:  Yetkisiz girişlerden korunmaya yönelik kontrol araçlarının var 

olmasıdır. 
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 İnkar Edilemezlik: İşlemlerin verilerin sahipliği, yetkili giriş doğrulanması ile tam ve 
doğruluk ispatı prensiplerine göre tamamlanmasıdır. 

 

 

COSO 2013 Çerçevesine göre ise güvenli ve kaliteli Bilgi Sisteminden bahsedebilmek için 

aşağıdaki unsurların sağlanması gerekmektedir:  

 

 Erişebilirlik  

 Uygunluk 

 Doğruluk 

 Gerçek zamanlı 

 Yeterli 

 Korunmuş 

 Arşivlenmiş 

 Zamanında 

 Geçerli 

 İspatlanabilir 

 

 

31.BT Risk Kaynakları Nelerdir? 

 

Bilgi Teknolojileri risk kaynakları bilgi teknolojileri genel yönetim, strateji kurgusu ve 

mimarisi riskleri temelinde incelenir.  
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Alt başlıklara bakarsak; üst yönetimin süreçteki ana sorumluluğunun kendisine ait olduğu 

yönünde tutum ve davranışlar sergilememesi, teknolojik gelişmelerin takibinde 

yetersizlikler, BT organizasyon yapısının hatalı tasarımı ve/veya uygulaması,  

 

BT üst yönetim değişiklikleri, BT kalifiye teknik insan kaynağı istihdam eksikliği, faaliyetler 

yürütülürken çalışan hata, ihmal ve suistimalleri, BT projelendirme, kaynak tahsisi, bütçe 

öngörüleri ve harcama riskleri, yetkisiz erişim güvenlik açıkları, basamaklı bir güvenlik 

konseptinin eksikliği, iş süreçlerinin dijitalleşmesinde açıklar, donanım ve yazılım riskleri, 

 teknoloji seçim hataları, kullanıcı yanlışları, iç kontrol sistemi zaafiyetleri, işletme kültürü 

olumsuz etkileri, uyum sorunları, verimsiz ve hatalı uygulamalar, iş sürekliliği ile acil ve 

beklenmedik durum planlama hataları ve dış etkenler gibi alanları kapsar.  Tedarikçi ve 

destek hizmetleri riskleri 

 

Bilgi Teknolojileri kapasite planlaması ve kaynakların belirlenen kapasiteye göre 

performans riskleri de çok önem verilmesi gerekenbir husustur. Güvenlik, erişilebilirlik, 

geri kazanılabilirlik, ölçeklenebilirlik parametrelerinin organizasyonunda çok hassas 

olunmalıdır. Paydaşlar nezdindeki itibarın korunması da bir diğer dikkate alınması gereken 

risk kaynağıdır. 

 

 

32.BT Güvenliği Riski Yönetimi Alanlarını Biraz Detaylı Açıklayabilirmisiniz… 

 

Bilgi Teknolojileri Riski Yönetim Alanları: 

 

 Bilgi teknolojileri organizasyonu ve altyapısı, 
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 Uçtan uca güvenlik konseptine uygun iş süreci ve raporlama kanalları tasarım ve 

uygulamaları, 

 

 Gerçekleştirilen faaliyetlerin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, 

 Tabi olunan ulusal ve uluslararası mevzuata uyum, 

 Bilgi kaynaklarına erişimler ve siber güvenlik, 

 İş sürekliliği ile acil ve beklenmedik durum yönetimi, 

 Muhasebe ve finansal raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünün, 

tutarlılığının, güvenilirliğinin, zamanında elde edilebilirliğinin ve gizliliğinin 

sağlanması,  

 Bilgi sistemleri kaynaklarının verimli olarak kullanılması,  

 Yeni ürün geliştirme ve sunumları, 

 İçerisinde yer alınan ekosistem riskleri, 

 Bilgi teknoloji ürünleri ve hizmetleri alınan ve bazı iş süreçlerinin tamamen 

devredildiği destek hizmetleri süreç yönetimi, 

 Sosyal medya yönetimi, 

 Big Data Analizleri, 

 Dijital transformasyon süreçleri, 

 AI (Yapay Zeka) uygulamaları, 

 Nesnelerin İnterneti uygulamaları, 

 Bilgi teknolojilerinin kullanılmasından kaynaklanacak risklerin gözetimi konularını 

kapsar. 
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Bu çerçevede, aşağıdaki başlıklarda belirtilen hususları içeren süreçlerde bilgi teknolojileri 

güvenliğine yönelik sistematik planlama, uygulamalar ve kontroller yapılır: 

 

 Bilgi güvenliği politikası ve yönetim çerçevesinin oluşturulması ve paydaşlara 

iletilmesi 

 Güvenilir, işbirliğine yatkın ve yetkin BT üst yönetimi istihdamı 

 Kalifiye teknik çalışan havuzu ve organizasyonu 

 Eğitim ve aktif farkındalık faaliyetleri 

 İş süreçlerinin etkin, kesintisiz yürütülmesi, mevzuata uyumun ve güvenliğin 

sağlanmasına yönelik gelişkin bilgi teknolojilerinin kullanımı 

 İş süreçlerinde risk yönetimine yönelik tasarım ve kilit kontrollere yer verilmesi 

 Güvenilir ve ilgili kişiye zamanında raporlama 

 Otomatik, (gerçek zamanda, anlık) ve eş zamanlı iş süreçleri kontrolleri 

 Yetkisiz erişimlerin önlenmesi, erişim halinde ise etki düzeyinin minimizasyonu 

 Veri sızıntısının önlenmesi 

 Fiziki Güvenlik 

 Siber güvenlik önlemleri (BT araçları tahsisi, sızma testleri uygulanması gibi) 

 Bulut çözümleri 

 Destek ve Yardım Masası 

 Yedekleme 

 Değişim Yönetimi 

 Yeni ürün geliştirme ve sunma süreci 

 İş Sürekliliği ile Acil ve Beklenmedik Durum Planlaması 

 Kaynakların Yönetilmesi ve Dış Kaynak Kullanımı 

 Tedarik ve geliştirme süreçleri 
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 Destek hizmetleri süreci risk yönetimi 

 İtibar riski yönetimine yönelik süreçler. 

 

 
 

33.BT Risk Yönetimi Süreçleri Nelerden Oluşur? 

 

Bir işletme, risk yönetim politika ve süreçlerini, bilgi teknolojilerinin kullanımına bağlı 

olarak gözden geçirip, buradan kaynaklanacak risklerin yönetimini kapsayacak şekilde 

yeniler. Bilgi teknolojilerinden kaynaklanan risklerin operasyonel risk kapsamında 

değerlendirilmesinin yanı sıra bu risklerin faaliyetlerden kaynaklanan diğer risklerin de bir 

çarpanı olabileceğinden, bilgi teknolojilerinden kaynaklanan riskleri de içeren bütünleşik 

bir risk yönetim yaklaşımı benimsenir.  

 

Bilgi teknolojilerinin takibi ve gözetimine ilişkin çalışmalar kapsamında,  belirli dönemlerde 

veya bilgi işlem sistemlerinde meydana gelecek önemli değişikliklerden önce risk analizleri 

yapılır. Bu risk analizlerinin ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin prosedürler hazırlanır. 

 

Bilgi işlem sistemlerine ilişkin risklerin yönetimi amacıyla geliştirilen politika ve 

prosedürler, işletmenin iç kontrol sisteminin yer aldığı operasyonel yapıya entegre edilir. 

Ayrıca, bunların işlerliklerine yönelik kontrolleri içeren gözetim ve takip faaliyetleri 

gerçekleştirilir. Prosedürler ve süreçler ilgili iş alanında gerçekleşen değişiklikler veya 

teknolojik gelişmeler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilir.  

 

Risk yönetimine ilişkin politikaların, prosedürlerin ve süreçlerin bilgi teknolojilerinin 

kullanımından kaynaklanan riskleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesi çalışmalarında, 

bilgi işlem sistemlerinin özel niteliklerinden kaynaklanan risk yönetim prensipleri göz 

önünde bulundurulur. Söz konusu prensipler, üst yönetim gözetimi, güvenlik kontrolleri 

ile yasal ve itibar riski yönetimi başlıkları kapsamında yapılması gerekenleri ifade eder.  
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İşletmeler, içerisinde yer aldığı yönetişimsel habıtatın beklentileri doğrultusunda kendi risk 

profiline, üst yönetim iştahına, kaynak ve teknolojik operasyonel yapısına, BT teknolojileri 

üst yönetim kapasitesine, istihdam edilmiş kalifiye teknik çalışan potansiyeline, kurumsal 

yönetim kültürüne ve tabi olunanmevzuat ile çizilen çerçeveye uygun olarak bilgi 

teknolojilerine ilişkin risk yönetim süreçlerini geliştirirler. 

 

İşletmeler, bilgi işlem sistemlerinin yönetimini kurumsal yönetim uygulamalarının temel 

bir parçası olarak ele alır. İşletmenin faaliyetlerini istikrarlı, rekabetçi ve gelişen bir 

çizgide sürdürebilmesi için bilgi sistemlerine ilişkin stratejinin iş hedefleri ile uyumlu 

olmalıdır.  

 

Bilgi sistemleri üzerinde tesis edilen yönetimin etkinliği; risk yönetimi, iç kontrol sistemi 

ve iç denetim kapsamında yürütülecek çalışmaların düzeyine bağlıdır. 

 

Bilgi teknolojilerinin işletme faaliyetlerinde kullanımından kaynaklanan olası risklerin 

yönetiminde aşağıdaki hususlar da dikkate alınır: 

 

 Bilgi teknolojilerindeki hızlı ve yıkıcı etkideki gelişmelerin etkisi,  

 Rakiplerin teknolojik değişimlere yönelik reaksiyon hızı ve esnekliği düzeyi, 

 Mevzuat dışında mevzuata uygun olmak kaydıyla müşteri geri bildirimlerinde 

talep edilen güvenlik hususları, 

 Bilgi işlem sistemlerinin bilinenlerden farklı hatalara ve dolandırıcılıklara zemin 

hazırlayabilmesi, 
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 Bilgi teknolojilerinden kaynaklanan risklerin çarpan etkisi, 

 Bilgi işlem sistemlerinin faaliyetlerde kullanımının artmasına bağlı olarak 

yaygınlaşan destek hizmeti alımı, buna bağlı olarak operasyonlarda destek 

hizmeti kuruluşlarına bağımlılığın doğmuş olması, 

 Dijitalleşme zorunluluğu, 

 İşletmenin iş sürekliliğinin önemli oranda bilgi sistemlerinin işlerliğine bağlı 

duruma gelmesi, 

 Bilgi işlem sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin ve tutulan, aktarılan ve 

işlenen verilerin güvenliğinin sağlanmasının, müşteri tanımanın, inkar 

edilemezliğin ve işlem izlerine ilişkin kayıtların tutulmasının zorlaşmış olması. 

 

34.Bilgi Teknoloji Güvenliği Unsurları Nelerdir? 
 

   Kurumsal anlamda Bilgi Teknolojileri Güvenliği faaliyetleri; BT mimarisi, gelişkin BT 

   altyapısı ve altyapı topolojisi, iş sürekliliği ile acil ve beklenmedik durum planlamaları, 

   BT kontrolleri, BT sistem güvenliği, sisteme girişler, uyumlu ve güvenli yazılımlar, 

   güncellemeler ve yamalar, yedekleme, şifreleme, gelişkin güvenlik duvarı, saldırı tespit ve 

   önleme teknolojilerinin kullanımı, antivirüs ve anti-malware, DLP, konfigürasyon 

   yönetimi, fiziksel güvenlik, güvenlik açığı analizleri (sniffing, sızma testleri ve kötü niyetli 

   yazılımların taraması gibi), log kayıtları tutulması, erişim yetki düzenlemeleri, insan 

   kaynakları istihdam, çalışma, işten ayrılma veya görev değişiklikleri süreçleri, tehditlere 

   ve  sorunlara anında reaksiyon ve düzeltme süreçleri, sürekli gözetim faaliyetleri ve 

   mevzuata uyuma yönelik araçların kullanımından oluşur. 
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35.BT Risklerinde Üst Yönetim Gözetimi Neleri Kapsar? 

 

İşletme üst yönetimi, en üst düzeydeki sorumlu makam olarak bilgi teknolojileri 

kullanımından kaynaklanan risklerin yönetilmesi için kontrol ortamı sorumlulukları 

çerçevesinde, politikaları oluşturur, organizasyon çalışmalarını yürütür, iş yapma 

normlarını ve iç kontrol sistemini devreye sokarak etkin bir gözetim yürütür, bilgi ve 

iletişim süreçlerini yönetir, bilgi teknolojileri geliştirme ve tedarik süreçlerini yönetir.  

 

Bu amaçla üst yönetim tarafından değerlendirmeden geçirilmiş ve uygunluğu onaylanmış, 

bilgi sistemlerinin kullanımından kaynaklanan risklerin yönetilmesine yönelik, kapsamlı bir 

çerçeve üst yönetim tarafından hazırlanır.  

 

Bilgi işlem sistemleri üzerinde etkin ve yeterli iç kontrollerin tesis edilmesi esas olarak 

yönetim kurulunun sorumluluğundadır. İşletme risk profili ve stratejisi üzerinde önemli 

etkileri olacak yeni bilgi teknolojilerinin kullanıma alınmasına ilişkin projeler ve bu yeni 

projelerin getireceği riskleri yönetmek için gerekli uzmanlık düzeyinin işletmede 

bulunduğu da dikkate alınır. Ayrıca, yeni projeye yatırım bakımından işletmenin kaynak 

yapısı da karar sürecinde temel rol oynar. Son olarak, kullanılan teknoloji ile insan 

kaynağının uyumunun takibi gerekliliğini de belirtmek gerekir. 
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36.BT Risklerini Değerlendirme Metodolojisi Hangi Adımları Kapsar? 

 

1.Adım: Sistemin karakterize edilmesi 

2.Adım: Tehditlerin belirlenmesi 

3.Adım: Sistem açıklarının (kırılganlıkların) belirlenmesi 

4.Adım: Kontrol Analizleri 

5.Adım: Gerçekleşme Olasılıklarının Değerlendirilmesi 

6.Adım: Etki analizleri 

7.Adım: Genel Risk Değerlendirilmesi 

             Sözkonusu metodolojik adımları yeri gelen ilgili sorularda yanıtlamaktayız. 

 

37.BT Yönetiminde Kontrol Ne Anlama Gelir? 

 

Bilgi Teknolojileri Yönetiminde Kontrol; kurum varlıklarının korunmasını, faaliyetlerinin 

etkin ve verimli bir şekilde mevzuata, kurum içi politika ve kurallara uygun olarak 

yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliğini, bütünlüğünü 

ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak üzere uygulanan kontrollerdir. Bilgi 

sistemlerine ilişkin kontroller, genel bilgi sistemi kontrolleri ve uygulama kontrollerinden 

oluşur.  

             Bilgi teknolojileri kontrolü; sistem geliştirme süreçleri, sistemler, yazılım kontrolleri ve 

             uygulama kontrollerinden oluşur. Bilgi teknolojileri kontrollerinin belirlenmesinde ilgili 

             mevzuat dışında kullanılabilecek bilgi teknolojileri en iyi uygulamalar çerçeve ve 

             standartları bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları COBIT 5, ITIL Kütüphanesi, ISO 27001 ve 

             ISO27002, PRINCE 2, CMMI olarak sayılabilir. 
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      Bilgi Teknolojileri Kontrolleri aşağıdaki konuları kapsar: 

 

 İnsan kaynakları kontrolleri 

 Altyapı, uygulama ve verilere Log girişleri 

 Kullanılan donanım ve iletişim altyapısı  

 Yazılımların geliştirilmesi, tedariki ve kullanılmasına yönelik kontroller 

 İşlem ve iş süreç kontrolleri 

 Fiziksel kontroller 

 Sistem geliştirme yaşam döngüsü kontrolleri 

 Program değişim yönetimi  

 Veri analitiği ve veri merkezi üzerinde fiziksel güvenlik 

 Sistem ve veri backup ve kurtarma  

 Operasyonel kontroller 

 Siber Güvenlik  

 Bulut Teknolojileri 

 AI (Yapay Zeka) Uygulamaları 

 Sosyal Medya 

 Mobil Teknolojiler 

 Cihazlar ve BYOD 

 

Kurum içerisinde bilgi teknolojileri süreçleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen ve iş 

hedeflerinin gerçekleştirilmesi, istenmeyen olayların engellenmesi, belirlenmesi ve 

düzeltilmesi ile ilgili olarak yeterli derecede güvenceyi oluşturma amacı güden politikalar, 

prosedürler, uygulamalar ve organizasyonel yapıların tamamını ifade eder. 
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38.BT Kontrolleri Kapsamında Genel Kontroller Nedir? 

 

       Genel Kontroller, bilgi işlem sistemlerinin öngörüldüğü performans düzeyinde (doğru, 

       zamanında ve güvenilir) işlemesine  yönelik yapılan kontrollerdir.  

 

       Genel kontrollerin uygulanmasında, gözlem, görüşme, evrak inceleme ve gerekirse 

       Yeniden gerçekleştirme teknikleri kullanılır. 

 

        Uzaktan izleme yapılabilen kritik kontroller için sürekli denetim yöntemi uygulanabilir. 

 

             

               Genel Kontroller esnasında her bir kontrol süreci için; 

 

 Politika, prosedür ve uygulama rehberleri hazırlanır ve tüm paydaşlara iletilir. 

 Süreçler tekrarlanabilir ve döngüsel mantıkla tasarlanır. 

 Süreç sahibi, roller, faaliyetler ve sorumluluklar tayin edilir.  

 Kontrol hedefleri oluşturulur ve öngörülenle performans arasındaki makas 

ölçülür. 

 

      Esas olarak İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçeve düzenlemeleriyle 

      bilinen COSO’ya göre ise, Bilgi Teknolojileri genel kontrolleri en az aşağıdaki unsurları 

      kapsamalıdır: 

 

 Sistem yazılımı ve tedarik süreçleri kontrolleri, 

 Uygulamaların geliştirilmesine ilişkin kontroller, 
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 Bilgi Teknolojileri bakım kontrolleri, 

 Erişim güvenliğI düzeyine yönelik kontroller, 

 Veri yönetim süreçlerine ilişkin kontroller. 

 

39.BT Kontrolleri Kapsamındaki Uygulama Kontrollerini  Açıklarmısınız...  

 

Bilgi işlem sistemleri ile işletme faaliyetlerini yürütmek veya desteklemek için kullanılan 

finansal verilerin tanımlanması, üretilmesi, kullanılması, doğruluk, bütünlük ve 

güvenilirliğinin sağlanması, verilere erişimin yetkilendirilmesi gibi tüm iş süreçlerinde 

kullanılması gereken iç kontrolleri kapsar.  Bilgi işlem sistemince gerçekleştirilen işlemlerin 

kontrol edilebilirliğine yönelik de güvence sunar. 

 

            Uygulama Kontrolleri Dörde Ayrılır: 

 

1.  Verinin Kaynağı Kontrolleri:  

 

       İşlemin gerçekleştirilmesi esnasında verinin elde edilmesi ve oluşturulması süreçleri 

       ile veri girişi için referans alınan dökümanların güvenilirliği, iş süreçlerine uyumu ve 

       işleme esas alınan dökümanların korunmasını içerir. 

 

 

2. Veri İşleme/ Girdi kontrolleri:  

       İşlem görecek verinin, geçerli bir veri olduğu, bilgi işlem sistemine aktarılırken 

       veriyi değiştirici, çift kaydedici, veriyi eksik veya fazla girilmesine yönelik herhangi bir  

       işleme tabi tutulmadığı hususlarını kapsar. Veri işleme ve depolama süreçlerinin 

       tabi olunan mevzuat ve öngörülen prosedürlere uygun olup olmadığı da bu 

       kontrollerde dikkate alınmakta olan bir başka unsurdur. Verilerin bilgi işlem sistemine 

       girişlerinde sınır kontrolü, işlem sırası, boş bırakılan alanlar, giriş yapılan verilerin 
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       öngörülen karakter yapısıyla girişine yönelik kontroller yapılır. 

 

 

 

3. Çıktı kontrolleri:  

 

 Çıktıların iş normlarına uygunluk kontrolü, 

 Çıktıların mahremiyeti ve güvenilirliğinin kontrolü, 

 Çıktıların iletim ve korunması süreçlerinin kontrolü, 

 İlgili girdi ve çıktı işlemlerinin karşılaştırılması, 

 Log kayıtlarının kontrolü, 

 Mutabakat, onay  ve teyit süreçlerinin kontrolü yapılır. 

 

      4.Sınır kontrolleri:  

      İşletme dışında üretilen dökümanlar ile veya telefon, faks veya e-posta ile alınmış 

      verilerin kontrolünü içerir.  İşlem yapılan verinin tamlığı ve doğruluğu teyit edilir. 

 

 

40.Birincil Sistem ve İkincil Sistem Nedir? 

 

İşletme faaliyetlerinin yürütülmesini ve tabi olunan mevzuattaki tüm sorumlulukların 

yerine getirilmesi açısından gerekli olan bütün bilgilerin, elektronik ortamda güvenli ve 

istenildiği an erişime imkan sağlayacak şekilde kaydedilmesini ve kullanılmasını sağlayan 

altyapı, donanım, yazılım ve veriden oluşan sistemin tamamıdır. 

 

Birincil sistemler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerde bir kesinti olması halinde, bu 

faaliyetlerin iş sürekliliği planında belirlenen kabul edilebilir kesinti süreleri içerisinde 

tekrar yürütülmesi için gerekli olan bütün bilgilere kesintisiz ve istenildiği an erişilmesini 

sağlayan birincil sistem yedekleridir.           
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41.İş Sürekliliği Nedir? 

 

İç ve dış faktörler nedeniyle karşı karşıya kalınabilecek felaket, kriz veya kesinti durumları 

da dikkate alınarak faaliyetlerin kesintisiz ve öngörüldüğü düzeyde sürdürülmesinin 

sağlanmasıdır.   

 

İş sürekliliğinde, ayrıca kurumun itibarının, marka değerinin, değer yaratan faaliyetlerin ve 

paydaşların çıkarlarının korunabilmesi de hassas konulardandır.  

 

Sonuç olarak, iş sürekliliği kriz öncesi duruma dönülmesine yönelik, potansiyel risklerin 

belirlenmesini de içeren politika, standart ve prosedürleri içeren bütünsel bir yönetsel 

süreçtir. 

 

42.İş Sürekliliği Planı Neleri Kapsar?                                

 

Faaliyetlerin sürdürülmesini sağlayan bilgi işlemleri sistemlerinde bir kesinti durumunda iş 

sürekliliğinin sağlanmasına yönelik hazırlanan plandır. Erken uyarı, haber alma 

mekanizmaları ve hızlı reaksiyon süreçlerinin işlerliği işletme açısında hayati boyutta 

önemli hale gelebilir. Bir diğer temel konu da, kabul edilebilir kesinti süresinin 

öngörülmesidir. 

İş Sürekliliğine yönelik tehditlere baktığımızda; felaket, kriz ve kesintilerin doğal afetler, 

büyük teknik sorunlar, savaş/terör saldırıları, siber saldırılar ile destek hizmetleri, hata ve 

suistimale yönelik çalışan davranışları, kötü niyetli yöneticiler ve diğer paydaşlardan 

kaynaklanan operasyonel riskleri belirtebiliriz. 
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İş süreklilik planı,  iş sürekliliği yönetiminin bir parçası olan ve bir kesinti durumunda 

işletmenin öncelikleriyle uyumlu olarak faaliyetlerin sürdürülmesine ve mevzuata uyum 

sağlanmasına yönelik politika, standart ve prosedürlerden oluşan yazılı plan veya planlar 

bütününden oluşur.  

 

              İş Süreklilik Planı Yönetim Çerçevesi: 

 

 Metodolojinin Tasarımı, Basamaklandırılması, Önceliklendirilmesi 

 Organizasyonun Tasarımı 

 İş Sürekliliğine Yönelik Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

 İş Etki Analizinin Yapılması 

 Acil ve Beklenmedik Durum Stratejisinin Belirlenmesi 

 Testler Yapılması ve Uygulamaya Geçirilmesi 

 Uygulama ve Periyodik Tatbikatlar 

 Aktif Farkındalık ve Eğitim Çalışmaları 

 Gözden Geçirme ve Yenileme Faaliyetleri 

 

Bu çerçeve kapsamında, bilgi işlem sistemi ağ ve iletişim altyapısından kaynaklanacak 

kesintilere yönelik olarak aşağıdaki süreçler planlanır: 

 

 Kabul edilebilir kesinti süreleri belirlenmesi 

 Kuruma özel planlama: 

o Yerleşim yeri özelliklerinin kararlaştırılması 

o Kapasite kullanımı planlaması 

o İşlem hacmi tahminleri 
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o İkincil sistem kurulması veya tedarik edilmesi 

o Güvenlik ekipmanı kullanımı  

 

 

 Yedekleme Yönetimi (verilerin, iletişim hatlarının, güç kaynağının, cihazların ve 

fiziksel ortamın) 

 Tek Noktada Hata Analizi 

 Stres testleri ile alt yapının dayanıklılığının test edilmesi 

 Metodolojinin gözden geçirilerek güncellenmesi. 

 

 İş süreklilik planları tasarlanırken felaket, kriz ve kesintilerin işe etki düzeyleri dikkate 

 alınır. İş etki analizi, ilgili kişilerle konuşularak veri toplanması, verilerin değerlendirilmesi, 

kabul edilebilir kesinti düzeylerine göre kantitatif ve kalitatif iş süreçlerine etki 

düzeylerinin belirlenmesi, iş süreçlerinin hedeflenen hizmet kalite düzeyine yönelik 

önceliklendirilmesi ve belirlenen iş etki düzeylerinin raporlanmasıdır. 

 

İş etki analizinde nicel sınıflandırma aşağıdaki gibi yapılır: 

            

 Düşük (24 saatten kısa),  

 Orta (24 saatten daha uzun, ayrıca geçici yer değişimleri de olabilir),  

 Yüksek (Uzun süreli yerleşim, örneğin bir depremden sonra) 

    

İş Sürekliliğini sağlamaya yönelik bilgi teknolojileri teknik çalışmaları; sistem ikizleme, 

kümeleme, kesintisiz güç kaynağı imkanı, bulut teknolojisinden yararlanma ve veri 

depolamaya yönelik diğer çözümleri kapsar. 
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İş Sürekliliği yönetim süreci içerisinde Acil ve Beklenmedik Durum Stratejisi belirlenirken, 

kesintiye yol açan nedenlerin değerlendirilme sonuçlarına dayanılır, verilerin üretilmesi 

ve korunmasına yönelik önlemler belirlenir, operasyonel ve destek kesintilerine yönelik 

tedbirler kararlaştırılır, çalışan kaybı dikkate alınır, alınan destek hizmetlerde süreklilik 

güvencesi temin edilir ve yeni ihtiyaç halinde alınacak destek hizmetleri belirlenir, bilgi 

teknoloji ve diğer tamamlayıcı ekipmanlar planlanır ve böylece işletme için 

kaynaklarıyla uyumlu  doğru ve güvenilir kurtarma stratejisi belirlenir.  

 

Acil ve Beklenmedik Durum planını icra edecek organizasyon belirlenerek işletme üst 

yönetiminin onayından (gereken düzeltmelerin yapılmasıyla) sonra uygulamaya alınır. 

Acil ve Beklenmedik Durum planına bir sonraki sorunun yanıtında daha ayrıntılı 

değineceğiz. 

 

43.Acil ve Beklenmedik Durum Planı Nedir? 

 

Faaliyetlerde ani ve planlanmamış bir kesintiye, iş kaybına veya krize neden olması 

muhtemel bir durumda risklerin ve sorunların yönetilebilmesi amacıyla alınacak 

tedbirlerin ve gerçekleştirilecek öncelikli eylemlerin belirlendiği, iş sürekliliği planının bir 

parçası olan plandır. 

 

Acil ve Beklenmedik Durum Planı aşağıdaki unsurları kapsar: 

 Değerlendirme, önceliklendirme ve plan adımlarının tasarımı 

 Beklenmedik olayları erken haber almayı sağlayacak mekanizmalar 

 Müdahale ekibi bilgileri 

 Hızlı, etkili ve düzenli bir tepki süreci 
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 Gerektiğinde kullanılacak alternatif işlem lokasyonu 

 

 

 

 Olayın kaynağını bulmaya yönelik süreç 

 Hasarı tespit, potansiyel boyutu ve etkisini göstermeye yönelik süreç 

 Kurtarılan sistemlerin bütünlüğünün doğrulanması ve mevcut donanım 

konfigürasyonu 

 Kilit tedarikçilerin isimleri ve adresleri 

 Yönetim bilgilendirme süreci 

 Etkilenen müşterileri tespite yönelik süreçler 

 Sonradan incelenme için bilgi ve kayıtlar 

 

 

44.Tedarikçi ve Destek Hizmetleri Risklerinin Yönetim Sürecini Anlatırmısınız… 

 

Son yıllarda bilgi teknolojilerinin iş faaliyetlerinde hemen hemen herşeyi kapsamasıyla, 

maliyet düşürücü ve bundan da önemlisi yeniliğe, uzmanlığa dayalı destek hizmetlerinden 

yararlanılması popüler hale gelmiştir. İşletmeler kendi ekosistemlerini kurarak rekabette 

daha güçlü olma adımlarını atmaktadırlar. Start-up ve Fintech uygulamaları ise, destek 

hizmetlerine konvansiyonel tanımlarından başka açılımlara doğru yelpazeyi genişletmiştir. 

Örneğin, bankaların oluşturdukları API platformlarında, bu tür organizasyonlara yer 

vererek bazı operasyonel fonksiyonlar kazan-kazan mantığıyla devredilmektedir. Bilgi 

teknoloji uzmanları arasında bazı bankaların tamamen risk yönetimine dönüşeceğini 

öngörenler var. 
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Şimdi Destek Hizmetleri etkin ve güvenilir yönetim sürecine bir göz atalım: 

 

 Destek hizmeti kuruluşunun seçiminde gerekli özenin gösterilmesi,  

 İhtiyaç listesi gerçek ihtiyaca uygun olmalı ve aranan teknik özellikler ile standartlar 

tek tek belirtilmeli, 

 Süreçte sadece satınalma biriminin değil, ön kontroller için ilgili bilgi teknolojileri 

biriminin de rol alması, 

 Ciddiye alınacak bir düşük fiyat farkıyla teklif verenlerde uzak durulması, 

 Hizmeti verecek kuruluştaki sistem ve süreçlerin kurumun kendi risk yönetimi, 

güvenlik ve müşteri mahremiyeti politikalarına uygun olması,  

 Destek hizmeti kuruluşunun güvenlik standartının kurum düzeyinde olması,  

 İşletmeye VPN üzerinden bağlantı olabilir, 

 Destek hizmeti işletmesinin teknolojik yapısı, kayıt nizamı, log kayıtları, mali durumu 

gibi hususlar  ile hizmet düzeyinin denetlenmesi,  

 Destek hizmetleri şirketinin alt tedarikçilerine yönelik kontroller yapılması, 

 Destek hizmeti şirketinde insan kaynakları güvenlik politikalarının, işe giriş, işten 

çıkış, yetkilendirmeler, görev değişimleri süreçlerini kapsaması, 

 Destek hizmeti alımında banka iş süreklilik planının göz önünde tutulması, 

 Destek hizmeti alınan şirkete yönelik uygun çıkış stratejilerinin belirlenmesi gerekir, 

 Bazı ulusal güvenlik veya işletmelerde çok üst düzey güvenlik gerektiren görevlerde 

istihdam edilecek uzmanların kişisel güvenilirliklerinin ispatı gerekir. 
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45.BT Güvenliği Mimarisi Hangi Unsurlardan Oluşur? 

 

BT Güvenliği Mimarisi Unsurları: 

 Kullanılacak Bilgi Teknolojileri 

 Bilgi Teknolojileri Altyapı Topolojisi 

 Ağ Trafiği Planlaması 

 Konfigürasyon Yönetimi 

 Altyapı (Donanım, iletişim gibi) Cihazları ve Yazılım Seçimi 

 Altyapıda Fiziksel Güvenlik 

 Yama Yönetimi 

 Protokoller 

 Güvenlik Duvarı 

 İnternet Güvenliği,  

 Mobil Güvenlik 

 Uzaktan Erişim (Sanal Özel Ağlar) (VPN) 

 BYOD (Kendi Cihazını Kendin Getir) Politikası 

 Antivirüs/Anti Malware 

 Saldırı Tespit/Önleme Sistemleri 

 Veri Sızıntı Önleme (DLP) 

 URL Filtreleme/Spam Yönetimi 

 Güçlü Erişim Tanılaması 

 Bulut Teknolojisi Kullanımı 

 Destek Hizmetleri Standartizasyon ve Entegrasyonu 

 Gözetim/Raporlama 
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46.Ağ (Network) Güvenliği Neyi İfade Eder? 

 

Ağ Güvenliğinin sağlanması bir işletme için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, riskin 

yönetim süreci çok dikkatli planlanmalıdır. 

 

Ağ Güvenliği Yönetiminde; Ağ Güvenlik Modeli (Network Security Model) ve OSİ Katman 

modelinin uygulanması temel alınır. Görevler ve ortamların ayrılığı prensibi gereği, ağ ve 

işletimden sorumlu olanlar ayrılır. Ağa güvenli erişim ve kullanımı ile ağın dışına çıkıp 

güvenli bağlantılarla işlem  yapma ana hedeftir. Ana hedef gerçekleştirilirken içerik 

güvenliği de sağlanır. 

Ağ güvenliği yönetim süreci, ağa yönelik yetkisiz girişlerin, kötü amaçlı kullanımların, 

değişimlerin, ağ kaynaklarının ve ağın iş sürekliliğinin arızaya uğratılmasını engelleme, 

koruma ve gözetim görevlerini içeren politika, araçlar ve senkronize uygulamalardan 

oluşur. Bu konuda çok geniş yelpazede başarılı politika, destekleyici modeller ve 

teknolojik imkan bulunmaktadır. 

 
 Etkin Ağ Güvenliği Unsurları: 
 
 NAC (Network Access Control: Ağa yönelik giriş kontrollerini içerir. 
 Antivirus ve Anti Malware: Virüs ve kötü amaçlı yazılımlara (örneğin solucan, Truva 

Atı, Fidye, Casus Yazılımlar)  yönelik yazılımların kullanımını kapsar. 
 Yazılım Güvenliği: Faaliyetlerin yürütülmesi için kullanılan her türlü yazılım, 

uygulamalar ve süreçlerin ve ilişkili oldukları donanımlara kadar uzanan bir güvenlik 
çemberini içerir. 

 Davranış Analizleri: Ağa yönelik trafikteki veri paketlerindeki anomali veya başka bir 
deyişle sapmaların analizlerini içerir. Böylece, tehditlerin anlık olarak belirlenmesi ve 
etkilerinin minimize edilmesi sağlanır. 
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 DLP (Data Loss Prevention): Sözkonusu teknolojinin uygulanması sayesinde işletme 
dışına kötü niyetle veya yanlışlıkla bilgi sızması önlenir. 

 E-Posta Güvenliği: E-postaların alımı esnasında devreye sokulan bir sistemle gelen 
şüpheli  e-postalar ayıklanmaya çalışarak oltalama (phishing) ve sosyal mühendislik 
yöntemleriyle ağ güvenliğine yönelik tehditler ve kötü amaçla bilgiye erişim 
engellenmeye çalışır. 

 Güvenlik Duvarı (Firewall): Yazılım, donanım veya melez çözümler, UTM ve tehdite 
odaklı gelecek nesil güvenlik uygulamaları ile güvenli sistem ağının dış tehditlerden 
korunmasını hedefler. 

 IDS / IPS: Networke giriş yapan veri paketlerinin davranış ve içerik analizleri ile kötü 
amaçlı atakların tesbiti (IDS)  ile hem tesbiti hem de önlenmesi (IPS) amaçlanır. 

 Mobil Cihaz Güvenliği: Son yıllarda çok yüksek oranda çalışanların kullandığı mobil 
cihazlar üzerinden sisteme sızmalar olduğu için belli politikalar ve yazılım 
uygulamaları ile bunların engellenmesidir. 

 Ağ Segmentasyonu: Sadece IP adreslerine değil son-nokta (end-point) kullanıcılarına 
yönelik yetki, konum (lokasyon), ağ trafiği vb. kriterlerle sınıflandırma yaparak 
güvenlik çalışmalarının desteklenmesidir. 

 SIEM (Security Information and Event Management): Fiziksel, sanal uygulamalar ile 
sunucu yazılımları ile bilgilerin tek yerde toplanıp değerlendirilmesi ile tehditlere karşı 
etkili mücadeleyi içerir. 

 VPN (Virtual Privaye Network): Özellikle uzaktan ve internet üzerinden ağa 
bağlanma gerekliliklerinde güvenlik amacıyla kullanılan  SSL gibi güvenlik sertifikaları 
ile bağlanılan cihaz ve ağ arasındaki iletişimin güvenliği sağlanır. 

 Web Güvenliği: Hem sahip olunan web sitesinin hem de çalışanların internet 
üzerinden diğer web sitelere yönelik bağlanmalarında tehlikeli olarak görülen sitelere 
girişin engellenerek güvenliklerin sağlanmasıdır. 

 Kablosuz (Wireless) Güvenliği: Kablosuz ağlar üzerinden faaliyette bulunan ağların 
güvenliğine yönelik teknolojik araçların kullanımını içerir. 

 
 
47 ve 48. Soruların yanıtlarında OSI Katman Modeli ve NSM’ye yakından bakacağız. 
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47.OSI Katman Modeli Nedir, Hangi Amaçla Kullanılır? 

                                                              

OSI (Open System Interconnection) Katman Modelini, 1983 yılında ISO (International 

Organization for Standardization) geliştirmiştir. Amaç, iki bilgisayar arasındaki iletişimin 

nasıl olacağını tanımlamaktır.  

 

OSI modeli 7 katmana ayrılmıştır: Physical (Fiziksel Katman), Data Link (Veri Bağlantı 

Katmanı), Network (Ağ Katmanı), Transport (Taşıma Katmanı), Session (Oturum Katmanı), 

Presentation (Sunu Katmanı), Application (Uygulama Katmanı). Modelin işleyişi 7. 

katmandan başlar. Bir katmanda sorun olduğunda tesbiti aşağıdan yukarıya doğru yapılır. 

 

 Fiziksel katman, verilerin karşı tarafa nasıl gönderileceğini tanımlar. 

 Veri bağlantı katmanı, fiziksel katmana erişim kurallarını belirler. Veriler paketler 

halinde iletilir. 

 Ağ katmanı, veri paketinin farklı bir ağa gönderilmesi esnasında yönlendiricilerin 

kullanacağı bilgi eklenir. 

 Taşıma katmanı, üst katmanlara ve verinin uçtan uca iletimini sağlar. TCP 

protokolleri kullanılır. 

 Oturum katmanında, iki bilgisayar arasındaki bağlantının yapılması ve bitirilmesi 

sağlanır. 

 Sunum katmanı, gönderilen verinin yapısı, biçimi ile ilgili şifrelenmesi, açılması, 

sıkıştırılması yapılır. 

 Uygulama katmanı, bilgisayar uygulaması ile ağ arasında bir arayüz sağlar.  

 E-posta gönderimi – alımı ile veritabanı uygulamaları bu katman aracılığıyla yapılır. 
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48.Network Security Modelin  (NSM) Özellikleri Nelerdir? 

 

Joshua Backfield tarafından 2008 yılında önerilen NSM (Ağ Güvenlik Modeli) 7 katmandan 

oluşan bir sistem içerisinde bilgi teknolojileri profesyonellerine jenerik bir ağ güvenlik 

modeli sunmaktadır. Herbiri ayrı yönetilebilen yukarıdan aşağıya doğru işleyen bu model 

sayesinde ağ güvenliği 7 katmana da sorumluluk vermektedir. Model jenerik yapıda 

olduğu için tüm güvenlik uygulamaları ve cihazlarla uyumludur. Birleşik güvenlik 

konseptiyle bir katmana yönelik tehdit başarıya ulaştığında bir sonraki katmandan itibaren 

sorun çözülebilecektir. Yukarıdan aşağıya doğru işleyen bu modelde sorunun olduğu 

katmana kadar olan tüm katmanlarda sorun olduğu kabul edilir. 

 

NSM’de yer alan katmanlar: 

 

1. Fiziksel Katman: Hedef verileri barındıran bilgisayarlar, server ve diğer 

ekipmanlara yönelik saldırıları durdurulmasını hedefler. Fiziksel katmana kadar 

olan katmanlar saldırıya karşı koyamamışsa deyim yerindeyse artık kalan ve 

korunması hayati önem taşıyan son kale bu katmandır.  

 

Fiziksel güvenlik, saha güvenliği önlemleri, alarmlar, kameralar ve giriş kontrol 

araçlarından oluşur. Saha güvenliği, korunacak gayrimenkulun etrafına duvarlar, 

çitler çekilmesi, sensorlü lambalar konulması, uyarı levhaları, bariyerler gibi 

önlemleri içerir. Giriş kapısı, geçiş kapıları, kilitler gibi önlemler de giriş kontrolü 

için gereklidir. Alarm sisteminin olay anında bilgi teknolojileri veya varsa bilgi 

güvenliği birimini uyarması gerekir. Kamera sistemi sayesinde de, kim, nereden, 
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nasıl, ne zaman giriş yaptığı tespit edilir.  

 

 

 

 

Fiziksel güvenlik için yeteri kadar 7/24 esasıyla güvenlik görevlisi hizmeti de 

alınmalıdır. Tüm bunların organizasyonuma karar verilirken gayrimenkulun içi ve 

dışındaki güvenlik açıkları saptanıp korunacak bilginin önemine göre tahsis 

edilecek bütçeyle açıkların giderilmesi yönünde bir güvenlik düzeyi öngörülmelidir. 

 

2. VLAN Katmanı (Virtual Local Area Networks, Sanal Yerel Ağlar): VLAN veri 

trafiğinive erişimleri kontrol eden yerel ağlardan oluşur. Bu nedenle, güvenliğinin 

sağlanması elzemdir. VLAN altyapısında, güvenlik amacıyla kullanılan ağların 

segment farklılaştırılması yapılır. Örneğin, finans birimi ile pazarlamanın ayrı ağları 

kullanması gibi… Burada özel ve kamuya açık ağlara yönelik alınacak önlemler de 

farklılaşacaktır. Örneğin kamuya açık ağlarda web sunucuları, dış FTP ve DNS’ler 

gibi… Özel ağlarda ise, kullanıcı ile iç sunucuların ve ayrıca mümkün olan birim ve 

veri bazında  VLAN’ların ayrılması gibi… 

 

3. ACL Katmanı (Access Control Lists, Giriş Kontrol Listeleri): Giriş kontrol listelerinin 

hazırlanması ve sürdürülmesi için öngörülen katmandır. Router ve güvenlik 

duvarlarına kayıt edilir. Sunucular arası genellikle farklı VLAN’lar arası giriş izni ve 

engelleme fonksiyonlarını yerine getirir. Giriş ve engelleme parametreleri ve trafik 

akışlarının çok iyi düzeyde öngörülmesi ACL’nin başarı şansını yükseltici etki yapar. 

 

HTTP, HTTPS, DNS sunucuları ve ayrıca uzaktan erişim için VPN uygulamaları ile 

ACL’nin etkili hizmet vermesi sağlanır. Yazılım katmanını kötü amaçlı girişleri 

engelleyerek korur. 
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4. Yazılım Katmanı (Software): Saldırganın ilk olarak yetki alabileceği ve büyük 

zararlar verebileceği bir katmandır. Yazılımın güncellenmesi, yükseltilmesi 

(upgrade), konfigürasyonu, yama uygulamasını kapsar.  

 

 

Uygulama ve sunuculardaki güvenlik açıklarını kapatır. Sunucu veya kullanıcıların 

güvenli internet bağlantıları için HTTP ve HTTPS’nin sürekli güncellenmiş olması 

gerekir.  

 

5. Kullanıcı Katmanı (User): Kullanıcıda güvenlik konseptine yönelik eğitim ve 

farkındalık yaratmayı içerir. Hangi uygulamaların kullanılmayacağını ve kullanılan 

sistemde kurulumunun olmaması gerektiğini öğrenirler. Uçtan uça iletişim ve 

potansiyel kötü amaçlı yazılımlar (malware) konusunda bilgilendirilirler. Bunun 

dışında, malware bulaşmış sistemin kullanımında ortaya çıkabilecek göstergeler 

(örneğin yavaşlama, donma gibi) konusunda dikkatli olmaları gerekir. Yönetim 

katmanına göre bilgi eksikliği olduğu için saldırganların ilk hedefleri kullanıcı 

katmanıdır. 

 

6. Yönetim Katmanı (Administrative): İşletmenin yönetici kadrosunda yer alan ve 

kritik verilere ulaşabilme ve onay yetkisine sahip olmalarından dolayı kullanıcı 

katmanına göre farkındalık ve eğitim çalışmaları daha fazla önem gösterir. BT Birimi 

katmanı üzerinde yer almasının nedeni, BT Birim katmanına sızılırsa yönetim 

katmanının güvenliği diye bir şey zaten kalmayacaktır. 

 

7. Bilgi Teknolojileri Birimi Katmanı (IT Department): Bilgi Teknolojileri yöneticileri, 

ağ teknisyen ve mimarları, ağ güvenliği uzmanları, teknisyenleri, destek hizmeti 

verenleri kapsar. Kullanıcı ve yönetici katmanlarında yer alanlar genellikle kayıtlara 

yönelik okuma, yazma ve düzeltme yatkilerini haiz iken; BT Birimi katmanında yer 

alanlar bu yetkilerini veritabanı için de kullanırlar. Bu katmanda yer alanlar 
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NSM’deki diğer tüm katmanların uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesinden de 

sorumludurlar. 

 
 
 
 

              NSM’deki katmanların OSI katmanlarının hangilerine denk geldiğine bir göz atalım: 

 

1) NSM’deki Fiziksel katman, fiziksel güvenliği; OSI’deki Fiziksel katman ise fiziksel ağ 

bağlantılarını kapsıyor. 

2) NSM’deki VLAN ile OSI’deki Veri Bağlantı katmanı MAC adresleri ve VLAN’larla 

ilgilidir. 

3) NSM’deki ACL ile OSI’deki Ağ katmanı IP ve LAN’larla ilgilidir. 

4) NSM’deki Yazılım katmanı da, OSI’deki Taşıma katmanı da, gerçek zamanlı olarak 

ağda sunucudan sunucuya bağlantı ile ilgilidir. 

5) NSM’deki Kullanıcı, OSI’deki Oturum katmanları yerel sunucu bağlantılarıyla 

ilgilidir. 

6) NSM’deki Yönetici, OSI’deki Sunum katmanları yönetici işlemleriyle ilgilidir. 

7) NSM’deki BT Birimi katmanı tüm ağlardaki öngörülen performansın sağlanması 

güvencesi verip NSM ve OSI’nin tüm katmanlarının  çalışmasını sağlarken; OSI’deki 

Uygulama katmanı ise verinin gerçek zamanlı olarak gösterilmesini temin eder. 

 

 

49.Konfigürasyon Yönetimi Nedir? 

 

Bilgi İşlem teknik altyapısında yeni teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak sadece 

onaylanmış yazılım ve donanımların kullanımını sağlamaktır.  
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Konfigürasyon yönetimi, bilgi teknoloji güvenliği ve siber güvenlik riskleri yönetiminin 

temel taşlarındandır. 

 

 

 

 

50.Değişim ve Yama (Patch) Yönetimi Nedir? 

 

Yama Yönetimi 

Yazılımlarda  tespit edilen içerik hataları ve güvenlik açıklarını gidermek bakımından 

hazırlanan program eklentisidir. Uygulama kod revizyonları, sistemlerin yükseltilmesi 

(upgrade), bilgi teknolojileri (sunucular, iletim altyapısı, routerlar, güvenlik duvarları vb.) 

altyapı yenilemeleri gibi uygulamaları içerir. Bilgi teknolojilerinin güvenliğinin 

sağlanmasında hayati proaktif araçlardan birisidir.  

 

2013 yılında dünya genelinde eşzamanlı birçok ülkede gerçekleştirilen ATM soygunları, suç 

örgütlerinin o esnada kullanılan ATM yazılımında tespit ettiği güvenlik açığı nedeniyle çok 

kolay biçimde gerçekleştirilmiştir.  

 

Özellikle KOBİ’lerin büyük önem vermesi gereken bir konudur. Fakat kaynak sıkıntısından 

dolayı gözardı edilmektedir. 

 

             Değişim Yönetimi 

             Bilgi işlem sistemlerine ilişkin tesis, donanım ve diğer ekipman, yazılım ve prosedürlerde 

             değişiklik yapılmasının söz konusu olduğu durumlarda; 

 

 Değişikliklerin tanımlanması ve kayıt altına alınması, 

 Değişikliklerin planlanması ve test edilmesi, 

 Değişikliklerin etkilerinin analiz edilmesi, 
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 Önerilen değişikliklerin onaylanması, 

 Değişikliklerin yetkili kullanıcılar tarafından yapılması, 

 Değişiklik bilgilerinin ilgililerine bildirilmesi süreçlerini içerir. 

 

Tüm bu süreçlerin sonunda, başarısız değişikliklerle ve öngörülemeyen sonuçlarla ilgili 

yapılacak işlemlerin belirlenmesi gerekir. 

 

51.Bilgi Teknoloji Projelerinde Başarı Yakalanması Bakımından Hangi 

Noktalara Dikkat Edilmelidir? 

 

       Bilgi Teknoloji projelerinde başarı yakalanması bakımından aşağıdaki on temel kurala 

       uyulması gerekir: 

1) Proje sahibinin etkin angajmanı 

2) Üst düzeyin desteği 

3) Açık ve net iş hedefleri 

4) Çevik optimizasyon kabiliyeti 

5) Paydaşların ihtiraslarının yönetimi 

6) Proje yöneticilerinin yetkinliği 

7) Etkili finansal yönetim 

8) Ehil teknik insan kaynağı 

9) Formal Metodoloji 

10) Araçlar ve altyapılar 

  

52.BT Altyapısı Güvenliği İçin Nelere Dikkat Edilmelidir? 

 

              Bilgi sistemlerinin iletişim ve işletim yönetimi aşağıda belirtilen unsurları kapsar: 

 

 Bilgi işleme ve bulundurma gereksinimlerinin belirlenmesi, 
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 Uygulama geliştirme, test ve operasyonel sistemlerinin ayrılması; 

 Verilerin yedeklenmesi ve korunması, 

 Sistem kullanım kısıtları hata mesajlarını yöneten talimatların oluşturulması, 

 Beklenmeyen işletim ve teknik sorunlar karşısında desteklerin belirlenmesi, 

 Güvenli çıktı almaya yönelik kuralların hazırlanması, 

 

 

 

 Sistem hatası durumunda yeniden başlatma ve kurtarma süreçlerinin belirlenmesi, 

 Sistem izleme kayıtlarının yönetiminin planlanması ve uygulanması, 

 Yazılımın geliştirme sistemlerinden uygulama sistemlerine aktarımı kuralları 

belirlenmesi ve belgelenmesidir. 

 

53.Yazılım Güvenliği Neleri Kapsar? 

 

Yazılım güvenliği, yazılım geliştirme ve tedarik süreçleri, işletmenin faaliyetlerini 

sürdürmek için ihtiyaç duyduğu ve kullandığı yazılımların müdahale, metin değiştirilme, 

program değiştirme, arka kapı uygulamaları, kötü amaçlı virüslere yönelik korunması 

süreçlerini içerir.  

 

Gelişkin güvenlik duvarları, yazılım şifrelemeleri, oltalamaya yönelik alınan önlemler, yama 

yönetimi, konfigürasyon yönetimi, anti virüs ve anti-malware gibi uygulamalardan oluşur.  

Özellikle yazılım kaynak kodlarının kötü amaçlı kişilerce ele geçirilmesi işletmenin 

tasfiyesine varıncaya kadar çok büyük zararlara yol açabilir. 

 

 

54.Uygulama Güvenliği (Application Security) Neleri Kapsar? 
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Uygulama güvenliğine yazılım güvenliği dışında başlık açmamızın nedeni, artık mobil 

cihazlar ve yoğun internet erişimleri nedeniyle kullanılan çok farklı uygulamaların yer 

almasıdır. 

 

 Web Uygulama/Güvenlik Açığı Değerlendirme  

 Yönetilir (Değerlendirme/Testler) Servisler  

 Yönetilir Web Uygulama Güvenlik Duvarları 

 

 Güvenli Uygulama Geliştirme/Tedariki/ Tehdit/Test Süreçleri: 

o Konfigürasyon Yönetimi 

o Hassas Bilgi 

o Log Kayıtları ve Denetimi 

o Dosya Sistemi Değişim Kontrolleri  

o Operasyon Durumları  

o Sistem Geliştirme Yaşam Çevrimi  

o Yazılım Geliştirme Modelleri  

o Değişim Yönetimi  

o Programlama Dilleri  

o Veritabanı Yönetimi 

o Tehdit Modellemesi 

o Test Süreçleri 

 

55.Donanım Güvenliği Nasıl Sağlanır?               

 

Donanım ve BT Cihazları Güvenliği, aşağıdaki önlemlerle yerine getirilir: 

 Sistem odası giriş-çıkış kontrolleri 

 Gelişkin Güvenlik Duvarı Uygulamaları 

 Anti-Virüs Yazılımları 
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 Anti-Malware Yazılımları  

 Saldırı Tespit Sistemleri 

 Saldırı Önleme Sistemleri 

 DLP (Veri sızıntısı önleme) 

 Yama ve Konfigürasyon Yönetimi 

 Düzenli Güncellemeler 

 Fiziki Güvenlik Önlemleri 

 

 Şifre Kullanımı 

 Erişim Yönetimi 

 Log Kontrolleri 

 Belirli Süre Kullanılmayan Cihazın Kapanması 

 Disk Paylaşım Prosedürü 

 Spam Yönetimi 

 Güvenlik Sertifikaları Kullanımı 

 Düzenli Yedekleme 

            

 

56.Bilgi Teknolojileri Cihaz Riski Nedir? 

 

BT cihazlarıyla ilgili riskler uyum, mahremiyet (kişisel veri gizliliği), güvenlik, fiziksel 

güvenlik, veri depolama/yedekleme, işletim sistemleri, ağ bağlantıları, uygulamalar ve 

konum olarak sınıflandırılabilir: 

 Uyum Riskleri 

 Mahremiyet Riskleri 

 Güvenlik Riskleri  

 Fiziksel Güvenlik Riskleri 

 Veri depolama ve yedekleme 

 Şifreleme  
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 İşletim sistemleri 

 Ağ Bağlantıları  

 Uygulamalar  

 Taşınır Cihazlarda Konum 

 

 

               

 

     58.Web/İnternet Güvenliği Nasıl Sağlanır? 

 

Web güvenliği için genel önlemler dışında, uzaktan erişim mekanizmaları (VPN gibi), webe 

özgü güvenli protokol kullanımı, güvenlik sertifikalı (SSL gibi) işlem yapılması, güvenli 

ödeme yolları (3D gibi) kullanılması, wi-fi internet bağlantı sınırlamaları, uygulama 

güvenliği önlemleri alınır.  

 

 

57.SSL (Secure Sockets Layer, Güvenli Giriş Katmanı) Nedir, Neye Yarar? 

 

Veri güvenliği açısından çok önemli bir araç olan SSL; 

 Server ile alıcı iletişiminin veriler şifrelenerek yapılmasıdır. 

 Açık anahtar altyapısını kullanmaktadır. 

 Sayısal sertifikalar, veri özetleri, sertifika otoriteleri ve sayısal imzalar en önemli yapı 

taşlarıdır. 

 Verinin doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. 

 Her iki tarafta da doğrulama yapılır.  

 İşlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur.  

 HTTP (FTP, IMAP, POP3, SMTP) trafiğinin kriptolu olarak akmasını sağlar. 
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 SSL VPN olarak anılan ve Web üzerinden ağ erişim sağlayan sanal özel ağ çözümü de 

bulunmaktadır. 

 SSL güvenliğinin varlığını iki şekilde anlarız:   

o http:// nin https:// olması.  

o Tarayıcıların altında çıkan kilit simgesi. 

 

 

 

 

58.Mobil Güvenlik Neleri Kapsar, Nasıl Sağlanır? 

 

Mobil güvenlik, iş ve özel hayatta mobil cihazların yaygın kullanımı sonucu işletmeler için 

güvenlik bakımından çok önemli bir konu haline gelmiştir. Mobil güvenlik hem işletmenin 

sahip olduğu, hem işletme çalışanlarının BYOD çerçevesinde kullandığı, hem de destek 

hizmetleri, müşteriler ve diğer paydaşların kullandığı cihazlar için alınan güvenlik 

önlemlerini içerir. Şirketler, özellikle saha çalışması yapan çalışanlarına (pazarlama, satış, 

teknisyen gibi) güvenli yazılımları yükledikleri mobil cihazlar tahsis etmektedirler. 

Mobil cihazlarla erişim, işlem yapma, cihazların kaybolması, veri yedekleme, konum ve 

BYOD (kendi cihazını kendin getir) ve teslim politikaları mobil güvenliğin ana başlıklarıdır. 

Bu çerçevede, akıllı telefonlar, tabletler, notebooklar için yazılım ve uygulamalar, kullanım 

politikası yönetimi, erişim yönetimi, envanter yönetimi, güvenlik yönetimi ve hizmet 

yönetimi düzenlenir.  

Bu konuda dikkate alınması gereken bazı noktalar: 

 Mobil cihazlara erişimde mutlaka parola kullanılmalıdır. 

 Mobil cihazınızda ne tür bilgiler sakladığınızın farkında olunması,  

 Hassas ve gizli bilgilerin mümkün olduğunca mobil cihazınızda bulundurulmaması, 
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 Güçlü şifreler, şifreleme seviyeleri, uzaktan veri silme ve diğer cihaz güvenliği 

önlemleri gibi BT kontrollerini uygulayabilir ve merkezden yönetilmesi, 

 Mobil cihazda kullanılacak uygulamaların listesinin çıkarılması, uygulamalar tahsis 

edilmesi, güncellenmesi ve kaldırılması, 

 Kurulacak sistemle mobil cihazların izlenmesi, herhangi bir kontrol politikası 

çiğnendiğinde kullanıcıya ve yönetime bildirimde bulunulması ve politikaları ihlal 

eden akıllı cihazların devre dışı bırakılması,  

 

 

 Mobil cihazların kaybolması ve işletme paydaşlarının kendi mobil cihazlarını satma 

süreçlerin de güvenlik uygulamalarına tabi olması, 

 Mobil çalışanlar için işletmeler tarafından özel uygulama mağazaları 

oluşturulması...  

59.BYOD (Kendi Cihazını Kendin Getir) Yönetim Çerçevesi Nasıl Olmalıdır? 

 

BYOD (Bring Your Own Device) uygulaması, çalışanların, destek hizmeti verenlerin ve diğer 

ilişkili paydaşların  işletmenin yazılımlarını kullanmak, kurum ağına ulaşarak işlem yapmak, 

kurumsal e-posta işlemleri yapmak, dosya göndermek/almak ve işletme verilerine erişim 

elde etmek için kendi sahip oldukları akıllı telefon, tablet, notebook gibi cihazları kısacası 

iş için kullanmalarıdır.  

 

             BYOD politikası çerçevesinde, çalışan ve diğer paydaşlara yönelik gereken önlemler alınır, 

             cihazlar kayıt altına alınır ve kullanım taahhütleri imzalatılır. 

 

Bir işletmede uygulanacak BYOD Çerçevesi asgari olarak aşağıdaki unsurları kapsar: 

 

 Onaylanmış cihazlar ve işletim sistemleri ve bakım sorumlulukları. 
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 Cihazda kayıtlı kurumsal ve kişisel bilgilerle ilgili beklentiler ve sorumluluklar. 

 Güçlü şifreler ve güncel işletim sistemleri gibi asgari güvenlik gereklilikleri. 

 Güvenlik ihlallerinin ve cihazın kaybolması veya çalınması bildirimi. 

 Kimin hangi yollarla kurumun verilerine, uygulamalarına ve ağ kaynaklarına 

erişimi. 

 Yedekleme ve aktarım. 

 Uzaktan silme. 

 Cihazların satılması, çalınması, değiş-tokuş edilmesi, bağışlanması, değiştirilmesi. 

 

 

60.Sanallaştırma ve Bulut Yönetimi Güvenliği Hakkında Bilgi Verseniz... 

     

  Sanallaştırma, donanım ve yazılım ağ kaynaklarını tek bir sanal ağda birleştirme 

  sürecidir. Bilgisayar işletim sistemi, bilgisayar ağ kaynağı veya depolama cihazının fiziksel 

  yerine sanal bir sürümünü oluşturulması. Sanalllaştırma, Garanti edilmiş bant genişliğini 

  içerir. Ağ trafik yönetimi ve gerçek zamanlı kontroller yapılabilir. 

 

     Bulut (Cloud) Hizmetleri Yönetimi ise, kurulum gerektirmeyen web tabanlı uygulamalar 

     ile işlemsel olarak kolaylık sunan online depolama hizmetidir. Sunucu, depolama,  veri 

     tabanları, yazılım, ağlar gibi  bilgi işlem sistemleri internet ağı (bulut) üzerinden sağlanır. 

 

 

  Bulut Hizmetleri Tipleri: 

 

 IaaS (infrastructure as a service)- Sunucu, sanal makineler, depolama, ağlar, işletim 

sistemi gibi BT altyapısı unsurları kiralanıyor.  

 PaaS (platform as a service)- Sağlanan IT altyapısı ve ortamla web ve mobil gibi 

uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, dağıtımı ve yönetilmesi hizmetleri. 
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 SaaS (software as a service)- İhtiyaç olunan yazılıma ihtiyaç anında ve en güncel 

haliyle ulaşabilme. 

 Kamu, Özel ve Hibrit Bulut Servisleri 

 Avantajları: Maliyet, hız, global ölçek, performans arttırıcı, güvenilirlik. 

    

 

 

 

 

 

 

Bulut Teknolojileri Güvenliği Kapsamı: 

 Fiziksel Güvenlik  

 Ağ Güvenliği  

 Veri Güvenliği    

 Erişim Güvenliği ve Kriptografi 

 

61.COBIT 5 Nedir, Neye Yarar? 

    COBIT (Bilgi Teknolojilerine İlişkin Kontrol Hedefleri), ISACA (Bilgi Sistemleri Denetim ve 

    Kontrol Birliği) ve ITGI (Bilgi Teknolojileri Yönetişim Enstitüsü) tarafından yayınlanmıştır.     

    COSO’nun İç Kontrol Sistemi Entegre Çerçevesinden Bilgi Teknolojileri uygulamalarının 

    yönetim ve kontrol süreçleri bakımından esinlenilmiştir.  

 

    COBIT 5 sürümünün uygulanmasıyla, bilgi işlem sistemlerinin çeşitli altyapılarında 

    gerçekleşen süreçlerin güvenlik/ hakimlik durum düzeyi saptanır 

 

    COBIT 5 risk yönetimi kapsamı; risk yönetim çerçevesinin oluşturulması, olay belirleme, 
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    risk değerlendirme, risk yanıtlama ve risk aksiyon planlarının yürütülmesi ve izlenmesidir. 

 

    COBIT  Süreç Yetkinlik Modeli Kontrol Süreçleri: 

 

0- Tamamlanmamış Süreç 

1- Gerçekleştirilmiş Süreç: süreç başlamıştır ancak sağlıklı bir hakimiyet yoktur. 

2- Yönetilen Süreç:  sürecin iş ürünleri uygun şekilde yerleşmiş, kontrol edilmiş  ve 

sürdürülmektedir.  

 

 

 

3- Yerleşmiş Süreç: Süreç çıktılarda başarıya ulaşabilecek yetenekte fakat herkes 

tarafından uygulanmıyor,  

4- Kestirilebilen Süreç: Süreçler işliyor fakat  zaafiyetler de olabilmektedir. 

5- En İyileşebilen Süreç: Süreç sağlıklı, güvenlidir ve iyileştirilmektedir. 

 

              COBIT 5’e göre uygulanması öngörülen Bilgi Teknolojileri Faaliyetleri Yönetişimi İlkeleri:  

 

1. İlke: Paydaşların taleplerinin karşılanması 

2. İlke: Kurumun tamamını kapsamalı 

3. İlke: Tek entegre çerçevenin uygulanması 

4. İlke: Bütünsel yaklaşım olmalı 

5. İlke: Yönetişim ve yönetimin ayrılması 

 

 

62.Bilgi Teknolojileri Uygulamalarında Sıklıkla Karşılaşılan ITIL, Prince 2, CMMI, 

SDLC Hakkında da Bilgi Verseniz… 
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       ITIL (IT Infrastructure Library/BT Altyapı Kütüphanesi), müşteri, tedarikçi, BT bölümü ve 

       kullanıcıları arasında servis süreçlerine ilişkin en iyi uygulama ve deneyimleri içeren 

       metodolojidir. Nasıl uygulanacağı her organizasyon tarafından kendi kültürüne, yapısına 

       ve teknolojisine göre belirlenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

    ITIL Servis stratejisi;  

        

 Servis tasarımı, operasyonu ve geçişi süreçlerini kapsar, 

 Sağlanan servisleri en iyi şekilde sürdürmek için rehberlik eder, 

 Kullanıcılarına servis sağlama süreçlerini detaylandıran kitaplardan oluşur.  

 

Prince 2 (Projects in Controlled Environment) ise, süreç temelli bir proje yönetimi 

metodudur.  

 

   Ana özellikleri: 

 

 İş planına odaklanması 

 Proje yönetimi ekibi için tanımlanmış bir organizasyon yapısı 

 Ürün-temelli planlama yaklaşımı 

 Projeyi yönetilebilir ve kontrol edilebilir aşamalara bölme üzerinde vurgusu 

 Her projeye uygun düzeyde uygulanabilir olma esnekliğidir 
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Prince 2’de, proje yönetimi birbiri ile bütünleşmiş dört unsur ile ele alınır:  

 

i. Prensipler 

ii. Temalar 

iii. Süreçler 

iv. PRINCE 2’yi Proje Ortamına Uyarlama 

 

 

 

 

 

            CMMI (Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu, Capability Maturity Model Integration) 

            ise; yazılım süreçleri (yazılım planlama, geliştirme, yapılandırma vb.) kapasite 

            olgunluğunu değerlendirme modelidir. 

 

  CMMI olgunluk ölçümünde beş düzey vardır: 

 

i. Başlangıç (Initial) 

ii. Tekrarlanabilir (Repeatable) 

iii. Tanımlı (Defined) 

iv. Yönetilen (Managed) 

v. Ölçülerek Yönetilen (Optimizing) 

 

          SDLC (Systems Development Life Cycle, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü) ise, sistem 
          geliştirme çalışmaları esnasında kullanılan önemli bir kavramdır.  
 

          Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Aşamaları: 

 

i. Sistem Tanımlanması ve Planlaması 
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 Sistem Tasarımı 

 Verilerin akışı ve saklanmasının süreçlendirilmesi 

 Verilerin, program kodlarının ve donanımın karşılıklı işleyişinin tasarımı 

 

ii. Sistem Geliştirilmesi  

 Kodların yazılması 

 Sahte verilerin test edilmesi 

 Kullanıcı kabulü 

 

 

 

iii. Uygulamaya Geçirilmesi  

 uygun olan dört stratejiden birinin kullanılması, 

 sistemin çalışması, performans ve teknolojik değerlendirmeler yapılması. 

           

             SDLC’de Sistemin Uygulamaya Geçirilmesi Aşamasında Dikkate Alınacak Prensipler 

 

a) Eski ve yeni sistemin belirli süre paralel çalışması 

b) Yeni sistemin eskisinin durdurulmasıyla eş zamanlı devreye girmesi 

c) Yeni sistemin belirli bir bölüm veya lokasyonda devreye girmesi 

d) Yeni sistemin aşamalı devreye girmesi 
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IV. SİBER GÜVENLİK 

 
 
 

63.Siber Güvenlik Kavramı Neyi İfade Eder? 

 

Siber güvenlik, işletmenin bilgi sistemleri açıklarından yararlanarak finansal kayıplara ve iş 

kesintilerine yol açacak ve kurumun itibarına olumsuz etkileri olacak ve böylece işletmenin 

hem stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde sorunlar yaşamasına hem de içerisinde 

yer aldığı yönetişimsel habitatta itibar kaybı yaşamasına neden olabilecek olası siber 

tehditlerin önlenmesine yönelik işletmenin teknolojik araçlardan ve teknik bilgilerden 

yararlanarak oluşturduğu süreçleri içeren proaktif reaksiyon setidir.  

 

Tanımlar farklı olsa da, daha geniş tanımıyla siber güvenlik, bireylerin, kurumların ve 

hükümetlerin bilgi işlem hedeflerine güvenli, özel ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarına 

olanak veren ortak etkinlikleri ve kaynakları da ifade eder. 
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Siber Güvenlik süreçleri; 

 

 Geliştirilen ve tedarik edilen; teknolojiler, süreçler ve uygulamalarla, kurumun bilgi 

varlıklarını yetkisiz girişlerden korur.  

 Bilgi güvenliği, operasyon güvenliği, bilgisayar sistemlerinin güvenliğini kapsar. 

 Stratejik hedeflerin gerçekleşmesi bakımından yapılması gereken operasyonların 

öngörülen kalite düzeyinde ve kesintisiz devam etmesini amaçlar. 

 

 

 

 

 Bireylerin, kurumların ve ülkelerin bilgi işlem hedeflerine güvenli, özel ve güvenilir bir 

şekilde ulaşmalarını sağlar. 

 İşle ilgili kritik öneme sahip işlevlerin kullanılabilir olmasıdır. 

 Operasyon ve bilgi güvenliği ile gizli verilerin korunmasıdır.  

 Siber güvenlik kontrolleri, bilginin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılmaya 

uygunluğunu korumak amacıyla kurum genelini uçtan uca kapsayacak biçimde 

tasarlanır, uygulanır ve gözetim altında tutulur. 

 

 

64.Siber Güvenlik Risk Kaynakları Nelerdir? 

 

 Dış Tehditler (Hacker, hacktivist ve siber suç örgütü saldırıları gibi karar süreçleri 

kontrol edilemeyen kaynaklar) 

 Teknolojiler ve Bağlantı Türleri (İşletmede kullanılan teknolojiler, iletişim altyapıları, 

web, internet bağlantıları) 

 Dağıtım Kanalları (Şubeler, hizmet noktaları, bayiler gibi alanlar) 
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 Online/Mobil Ürünler ve Teknoloji Hizmetleri (Günümüzde en potansiyel kaynak 

haline gelmiştir) 

 İşletmenin Organizasyonel Karakteristiği (İşletmenin, iş yapma tarzı, kontrol ortamı 

çerçvesinde ortaya koyduğu kurum kültürü yapısı, etik değerlere bağlılık, kalifiye 

personel istihdamı, organizasyonel yapı ile oluşturulan rol ve sorumluluklar, iş 

süreçleri, erişim yetkileri, kullanılan teknolojinin yeterliliği, iş standart ve normları, 

tedarik ziniciri ve destek hizmetleri yönetim yapısı,  veri güvenlik konsepti, 

mevzuata uyum düzeyi, raporlama sistemleri yeterliliği ile bilgi ve iletişim altyapısı 

ve gözetim mekanizmalarından oluşur) 

 

 

 

 

65.Siber Tehditlerin Hedefleri Nelerdir? 

 

Yukarıda belirtilen kaynakların verdiği imkanları analiz eden Siber Suç Organizasyonları 

‘en kolay yolla en değerliye ulaşma’ prensibi ile hareket ederler.  

 

Dolandırıcılık, teknoloji hırsızlığı, ülkeler arası rekabet, aktivist hareket yani amaç ne 

olursa olsun siber suçlular amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki hedeflere yönelirler: 

 
 Yazılım  

 Donanım  

 Veri  

 Depolama Ortamları  

 Bilgi Aktarım Ortamları  

 İnsanlar 

 

Bu konuya yeri geldikçe her bölümde ilgili sorularda geniş yer verdiğimiz için sadece 

başlıklarla yetineceğiz. 
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66.Siber Güvenlik Tehdit Kaynakları Nelerdir? 

 

              Siber Tehditlerin Kaynakları; 
 

 Ülkeler: Ülkeler arası siyasi, ekonomik, güvenlik, sosyal ve kültürel motiflerle 
rekabet unsurları nedeniyle sık sık arkalarında ülkelerin gizli örgütlerinin olduğu 
siber saldırı haberleri okuyoruz. İsrail ve ABD’nin İran nükleer santraline 
yetkililerden birisinin özel kullandığı bilgisayardan sızarak kötü amaçlı yazılımlar 
(truva atı, solucanlar gibi ) kullanması sonucu yapılan DDos ataklarıyla nükleer 
faaliyetler sürecinin uzun süre sekteye uğraması gibi… 
 
 
 
 

 Siber Suçlular: Günümüzde veri ve bilginin neredeyse tamamı işletmelerin 
faaliyetlerinde bilgi teknolojileri vasıtasıyla üretilip korunmaktadır. Bu da, klasik 
dolandırıcılık vakalarının önemli bir bölümünün kişinin ve/veya işletmenin 
kullandığı bilgi telüknolojilerinin güvenlik açıklarının belirlenip siber saldırılar 
vasıtasıyla haksız menfaat edilmesini teşvik etmektedir. 
 

 Hackerlar: Bilgi teknolojileri konusunda olağanüstü yetenek ve becerileriyle en 
büyük tehdit grubunu içermektedirler. Ülkeler ve siber suçlular bünyelerinde ya 
hacker bulundurmakta ya da işbirliği içerisinde olmaktadırlar. DDos atağı için köle 
bilgisayar kiralayandan tutun, işletmelerin güvenlik açıklarını ‘koklayarak’ (sniffing) 
tespit edip bilgileri suç örgütlerine satan bir yelpazede yer alırlar.  
 

Yelpazenin bir kısmında şirketler hackerları rakipleriyle içerisinde bulundukları 
rekabet ortamından dolayı rakibi hakkında bilgi toplamak, rakiplere düzenlenecek 
siber saldırıyla zarar vermek gibi amaçlarla kullanırken; aslında yelpazenin en 
olumlu ve renkli kısmında ise dev şirketler kendi güvenlik açıklarını tespit ve ayrıca 
inovatif bilgi teknoloji çalışmalarında yararlanırlar.  
 
Bilgiye sahip olmak için hedefleri, işletmenin sahip olduğu uygulamalar, sistemler ve 
ayrıca kullanıcılardır. 
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 Hacktivistler: Hacktivistler ise, hackerların bilgi kapasitesine sahip olup, bu bilgiyi 
‘kendince etik’ amaçla kullanmaktadırlar. Örneğin, bir ülkenin, bir işletmenin -
hacktiviste göre – etik olmayan, insan haklarına aykırı, saldırganlık amacıyla 
yürürlüğe koyduğu bir karar karşısında bu ülkeler veya işletmelere yönelik siber 
saldırılar düzenleyerek zarar verme amacıyla yapılan eylemler… 

 
 
 Çalışanlar: İşletmede görev yapan yöneticiler ve diğer çalışanlar ya erişimine yetkili 

oldukları veri ve bilgilere  ya da yetkili olmaksızın bunları elde ederek siber suç 
örgütü içerisinde yer alarak veya almaksızın sızdırmaları sonucu kötü amaçlara 
ulaşılmasında rol almalarıdır. Bunun dışında, iş süreci esnasında farkında olmadan 
yaptıkları hatayla veya yetkileri gereği bilerek güvenlik açıklarına sebep vermeleri 
de bir diğer siber tehdit kaynağıdır. Örneğin, IDS, IPS, DLP, Antivirüs gibi güvenlik 
sistemlerinin geçici olarak devre dışı bırakılmaları gibi… 

 
 

 
o İç Suistimal 
o Dış Suistimal İşbirlikleri 
o Hata ve İhmal Kaynakları (Risk bazlı öğrenen bir kurum kültür yapısının 

olmaması, yönetici davranış ve tutumlarındaki tutarsızlıklar, görev tanımına 
uygun olmayan çalışan iş kapasite düzeyi, işletme içi mevzuatın tüm iş 
süreçlerini kapsamaması, yeterince açık ve net olmaması, çalışanlara ‘aynı 
dilde’ anlaşılacak düzeyde gereken eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin 
verilmemesi, BYOD kurallarına uyulmaması, iş süreçlerindeki işlevlerinin 
yeterli ciddiyet ve özenle yerine getirilmemesi, kullandıkları cihazlarda 
öngürülen erişim ve yetki politikalarına uyulmaması, kullanılan bilgi 
teknoloji araçlarında gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması veya 
alınmışsa bunlara uygun harekete edilmemesi) 

 
 Destek Hizmeti Sunanlar: Dijitalleşen dünyamızda, işletmeler artık yarattıkları 

güvenilir ekosistemler sayesinde iş modellerini daha güçlü uygulama imkanına sahip 
oluyorlar, inovatif çalışmalarla yeni ürün ve hizmet geliştirebiliyorlar, işletmenin bazı 
iş süreçlerinin tedarikçi konseptiyle dışarıdan alınan hizmetle (teknoloji, insan 
kaynağı vb. dahil) desteklenmesi,  bazılarını ise sahip oldukları API’de yarattıkları 
platformla iş ortağı konseptiyle iş sürecini bizzat yürütme imkanları verilmektedir.  
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Bunlara, bulut teknoloji hizmet satın almalarını da ilave edebiliriz. Bu zorunluluk 
ayrıca büyük güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. Sözkonusu kişi ve 
işletmeler artık tamamen ürün sundukları, hizmet verdikleri işletmenin içerisinde 
yer almaktadırlar. Bu nedenle, bu grubu da aynı işletme yönetici ve çalışanları gibi 
‘içerden öğrenenler’ diye adlandırabiliriz.  
 
Sonuç olarak, ekosistemde yer alan ve bilgi teknolojileri ürün/hizmet satın alınan 
tüm işletmelerde yüksek standartlı güvenlik düzeyi aranmalı ve çıkış stratejileri 
mutlaka oluşturulmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Düşük Standartlı Ürün ve Hizmet Sunanlar: Temizlikçi, teknik destek elemanları, 

güvenlik, yiyecek-içecek gibi hizmetleri sunmak bakımından kullanılan taşeron 
işletmeleri ifade eder. Bu insanlar işletmenin hemen hemen her yerine girebilirler 
ve bilgi kaynaklarına ulaşabilirler.  
 
Temizlik görevlisinin bir bilgisayara USB yerleştirip bilgileri elde ettiğini, teknik 
destek hizmetleri görevlisinin cihaza yerleştireceği ekran ve klavye okuyucuyu 
düşünün…  
 
Güvenlik görevlilerinin de fiziksel güvenlik açısından görevlerini ihmal etmeleri veya 
suç örgütünün bir elemanı gibi hareket etme ihtimali de cabası… 

 

Son üç başlıkta belirttiğimiz içeriden öğrenenler kategorisinde en önemli konular; 

insan kaynağı istihdamı, hizmet sözleşmesi imzalama/feshi, hizmet süresi içesinde 

gereken kontrollerin yapılması ve güvenlik önlemlerin alınması ile sorumlu olunan 

rolden ayrılırken yapılacak güvenlik sürecidir. 

 

 

67.Siber Güvenlik Mimarisi ve Tasarımı Nasıl Olmalıdır? 
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Siber güvenlik mimarisi tasarımında, ürün elde/hizmet verme süreçlerinde kullanılacak 

bilgi teknoloji ürünlerine karar verilmesi, iş sürekliliği, yeni ürün sunumları, işletme içi/dışı 

tehdit kaynakları ve bunların yaratabilecekleri/yararlanabilecekleri potansiyel güvenlik 

açığı gibi konulardaki potansiyel riskler belirlenir.   

 

Bir sonraki aşamada ise, belirlenen risklerin minimize edilmesi bakımından çerçeve, süreç, 

araç ve rollere karar verilir. Mimarinin içeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye yönelik 

süreçleri içeren bir kapsamla tasarlanması hayatidir. Böylece, öngörülen tüm risklere karşı 

birazdan belirteceğimiz araçlarla güvenlik kalkanı oluşturulur.  

 

 

 

Unutulmamalıdır ki, siber güvenlik riskleri yönetim mimarisinde dikkate alınacak en önemli 

faktör potansiyel insan davranışlarıdır. Yani, en büyük rol yine insandadır.   

 

Mimari tasarım – çalışmamızda farklı soru/yanıtlarla ayrıntılarını açıkladığımız — 

aşağıdaki unsurları kapsamalıdır: 

 Yönetimsel, Operasyonel ve Teknik Kontrol 

 Güvenlik Süreci Rol Dağıtımı 

 Sertifikasyon 

 Güvenlik Süreçleri ve Kilit Kontroller 

 Fiziksel Güvenlik 

 Mevzuat Uyumu 

 Kimlik ve Erişim Yönetimi 

 Konfigürasyon ve Yama Yönetimi 

 Veri Güvenliği Yönetimi 

 Web Güvenliği Yönetimi 

 E-posta Güvenliği Yönetimi 
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 Ağ Güvenliği 

 Uygulama Güvenliği 

 Altyapı Güvenliği 

 Bulut Güvenliği 

 Siber Saldırı Tespit ve Önleme 

 Acil ve Beklenmedik Durum Süreç Yönetimi 

 İnsan Kaynakları Güvenlik Eğitimi 

 Güvenlik Denetimi 

 

 

 

 

 

68.Popüler Siber Saldırı Kaynakları Nelerdir? 

 

Son zamanlarda yurt dışında yapılan araştırmalarda en popüler ilk 5 siber saldırı tehditi 

kaynağı aşağıdadır: 

 

1) Oltalama (phishing) 

2) Yetersiz Şifreler 

3) Ağ Güvenlik Açıkları 

4) Web Sitesi Güvenlik Açıkları 

5) BYOD (Kendi Cihazını Kendin Getir) Uygulamalarındaki Güvenlik Açıkları 

    

   Başlıkların ayrıntılarına yine ilgili sorularda ayrıntılı yanıt vermekteyiz. 

 

          Bu arada yeri gelmişken ‘Peki, KOBİ’ler Neden Özellikle Yaygın Hedeftir’ sorusunu 

          yanıtlayabiliriz: Çünkü, hedefe ulaşılacak en kolay ve güvenli ortamları sunarlar. Şöyle 

          ki; KOBİ’lerde Bilgi Güvenliği, Bilgi Teknolojileri Güvenliği ve Siber Güvenlik öncelik 
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                konusu değildir. Kaynak tahsisi yetersizliklerinden gereken bilgi teknolojileri altyapısı ve 

                kalifiye teknik insan kaynağı yatırımları yapılamaz. Ayrıca, suç örgütleri KOBİ’lerin ilişkili 

                olduğu büyük iş ortaklarına ulaşma amacıyla da KOBİ’ler hedeflenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.Siber Saldırı Türleri ve Bilgi Kaynakları Nelerdir? 

     

       Siber saldırı türleri ve içerdikleri bilgi kaynaklarını aşağıdaki başlıklar altında 

       inceleyeceğiz: 

 

 Sosyal Mühendislik  

 Oltalama Teknikleri 

 Kötü Amaçlı Yazılımlar 

 DOS, D-DOS Saldırıları 

 Fidye Yazılımları 

 Kriptografi Saldırıları 

 

70.Sosyal Mühendislik Tehditlerini Anlatırmısınız… 
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Sosyal mühendisliğin temeli, daha önce de belirttiğimiz üzere siber güvenlikte zincirin en 

zayıf halkası olan insanı kandırmadır.  Yöntemin uygulanması, insan davranışlarında yer 

alan önyargı temelleri üzerine kurgulanır.  

 

Sosyal mühendislik yoluyla dolandırıcılık, kandırma ve yanıltma yoluyla bilgilerin ele 

geçirildiği andan itibaren, elde edilen haksız çıkarı da içeren süreçtir. Mağdur, ikna 

yoluyla kandırılarak veya zorla ikna edilerek dolandırılır. Bu yöntemde, hedef kişi veya 

kuruluş ya hesap ilişkisi içerisinde olduğu banka, sigorta vb. ya da savcı, polis, vergi dairesi 

vb. ‘kuruluştan aranıyor izlenimi vererek’ aranır. 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal mühendislik yöntemleri kullanılarak;  kişi ve kurumlara ait fiziki, sistem altyapısı, 

işletmenin organizasyonel karakteristiği, kullanıcı kod ve şifreleri, çalışma koşulları, 

yöneticiler, iş süreçleri, güvenlik sistemi vb. bilgiler ya teknolojik araçlar kullanılarak ya da 

kullanılmadan elde edilir. 

 

              İstismar Edilebilecek Bazı Önyargılar ve İnsan Davranışları: 

 

 Zafer kazanma duygusu (“ödül kazandınız” mesajları...) 

 Otorite korkusu (“emniyetten arıyoruz”, “tehdit mesajı atmışsınız...”) 

 Yardımcı olma arzusu (derhal...) 

 Kaybetme korkusu (“bu fırsat sadece bugün için sunulmuştur...”) 

 Tembellik (“işlemler için şubeye gelemeyecekseniz, biz buradan hemen yapalım 

siz zahmet etmeyin...”) 
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 Değer verilme arzusu; ego (“sizin gibi değerli bir müşteri ile iş yapıyoruz, şahsi 

numaranızı alabilir miyim?”) 

 Umursamazlık (“kart numaramı versem ne olacak ki?”) 

 Vaadcilik (“sizden tahsil edilmiş olan kredi kart aidatı ve kredi dosya masraflarını 

geri alırız, fazla alınan sigorta primini iade edeceğiz...”) 

            (Kaynaklar arasında belirtilen TBB yayınından alınmıştır). 

 

Sosyal Mühendislik Dolandırıcılıklarının Yaşam Döngüsü: 

 

1. Adım- Takip Et  

2. Adım - Güven Sağla  

3. Adım - Manipülasyon 

4. Adım - Hedef Bırakarak Terk Et 

 

 

 

1. Adım - Takip Et: Hedef plana uygun kişilerin örneğin sosyal medyada veya attıkları 

çöpte bıraktıkları izler takibe başlanır. Bilgiler, sosyal medyadan, çöp dalgıçlığından, 

omuz sörfü, casusluk, ziyaretler, biliglerin içeriden-dışarıdan elde edilmesinden, 

oltalama teknikleri, casus yazılımlar, kötü amaçlı yazılımlar, araya girme teknikleri, 

arka kapı uygulamaları, pop-up ekranlar gibi bilgi teknoloji araçlarının kullanılmasıyla 

elde edilir ve zenginleştirilir. Buralardan hedef kişi ve kuruluşa yönelik bilgiler yanında 

güvenlik açıkları, alışkanlıklar ve diğer zaafiyetlere ilişkin bilgiler elde edilir. 

          

2. Adım - Güven Sağla: İyi kurgulanmış bir senaryo ile hedef kişilerle temas halinde 

                    olunup güven sağlanır. 
     

3. Adım - Manipülasyon: Suçlu, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu ek bilgileri 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

S. 90 
 

hedef alınan kişi üzerinde yarattığı güveni manipüle ederek ele geçirir. 
  

4. Adım - Hedef Bırakarak Terk Et: Suç eylemi için gereken bilgiler ele geçirildikten sonra  

operasyon fırsatının yakalanmasına kadar kanıt bırakmadan sessizliğe bürünülür. 

 

             Sosyal Mühendislik Teknikleri: 

 

              Sosyal mühendislikte, kişiden bilgi almak veya dolandırıcılık eyleminin 

              gerçekleştirilmesinde gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak için ikna, korkutma, 

              taklit, vaadcilik, etkileme ve ters psikoloji yaratma gibi teknikler kullanılır.  

 

              Kamu görevlisi (savcı, polis, SGK, vergi dairesi çalışanı gibi), avukat veya hedef kişinin 

              çalıştığı ya da bir şekilde ilişkili olduğu işletme (mevduat hesabı veya kredi kartı bulunan 

              banka, sağlık sigorta poliçesi olan sigorta şirketi gibi) izlenimini verilerek arama 

              gerçekleştirilir. 

               

 

              Kullanılan tekniklere göz atacak olursak: 

               

 Taklit: Örneğin hedef kişinin mevduat hesabı olan banka çağrı merkezinden arandığı 

izlenimi vermek. Son zamanlarda, daha önce çağrı merkezlerinde görev yapmış kişiler 

artan düzeyde suç örgütleriyle işbirliği içerisinde yer almaktadır. Bu teknikte, kişiye 

yönelik önceden elde edilen bilgiler kişinin güveninin kazanılması amacıyla bol bol 

kullanılır ve kişi şaşırtılarak ikna edilir. Böylece, aldatma fiili gerçekleştirilir. 

 

 İkna ve Korkutma: Hedef kişi örneğin kamu görevlisi izlenimi verecek şekilde aranarak 

ikna edilir. İkna edilmmezse korkutulur. Ve dolandırıcılık için tabir yerindeyse ‘hazır 

hale getirilir’.  Bu teknikte yine önceden elde edilen bilgiler ve bu bilgiler üzerine inşa 

edilen senaryo adımları kullanılır. Hedef kişi üzerinde endişe yaratılarak veya 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

S. 91 
 

doğrudan güven sağlanarak dolandırıcılık eylemi gerçekleştirilir. Veya esas amaç için 

ihtiyaç olunan daha fazla bilgi elde edilir.  

 

 Ters Psikoloji: Öncelikle, hedef kişinin sağlıklı muhakeme yeteneğini bloke edecek 

sorun yaratılarak bir panik ortamı oluşturulur. Sonrasında kişi üzerinde çözmek için 

yardımcı olunacağına dair güven tesis edilir ve böylece gereken bilgi alınır veya  

eylem gerçekleştirilir. 

 

 Vaadcilik: Hukuk bürosundan veya kargo şirketinden arıyormuş gibi izlenim 

yaratılabilir. Avukat imajı veren kişi, hedef kişinin ya tahsil edilmiş kredi kartı ücretinin 

iadesi ya sigortadan ödenmesi gereken bir tutarın ödenmesinin sağlayacağını vaad 

eder. Kargo şirketi tekniğinde ise, bir ücret iadesine veya yine sigorta tazminatına 

yönelik ödeme evrakı gönderileceği yönünde hedef kişi kişi ikna edilir. 

 

 

 

 

71.Sosyal Mühendislik Yönteminde Bilgi Kaynakları Nelerdir? 

 

1) İnsana Dayanan Bilgi Kaynakları: 

 Çöp Dalgıçlığı: Kişilerce veya işletmelerce gereksiz olduğu (örneğin miadı 

dolmuş, iki kopya bulunan, ihtiyaç kalmamış gibi) düşünülerek çöpe atılan (kredi 

kartı ekstresi, sigorta poliçesi, sözleşme, banka dökümü gibi) dökümanlardan 

bilgi toplanmasını içerir.   

 

 Omuz Sörfü, Casusluk ve Kulak Misafirliği: Omuz sörfünde, örneğin ATM’de 

işlem yapılırken bilgilere ulaşılması, kulak misafirliğinde ise, restoran, otel gibi 
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kalabalık ve iş ortamından uzak olunduğu düşünülen yerlerde rahatça afişe 

edilen bilgilere sahip olunması, casuslukta ise, masanıza kayıt cihazı, odanıza 

gizli kameralar yerleştirilmesi yoluyla bilgiye ulaşılmasıdır. 

 

 Teknisyen, Temizlikçi: İşletmede, evde bu görevleri yaparken bilgilere 

ulaşılmasıdır. 

 

 Ziyaret:  Arkadaşını ziyaret, kurye hizmetleri, iş görüşmesi vb. amaçlarla gidilen 

ortamda konuşulanlara kulak misafiri olma veya  bir dökümanı görme yollarıyla 

bilgi edinilebilir. 

 

 Şifre Tahminleri: Özel yaşamdan veya işten dolayı tanışılan kişinin alışkanlıkları, 

davranışları, hobileri ve ilişkileri dikkate alınarak kullandığı şifrenin tahmin 

edilmesi yoluyla bilgiye ulaşılır. 

 

 

2) Bilgi Teknolojilerine Dayanarak Bilgi Edinilmesi: 

 

 Sosyal Medya: Sosyal medya ortamlarında kullanılan araçlar vasıtasıyla kişiye veya 

işletmeye ilişkin bilgilerin ele geçirilmesidir. Hedef alınan kişiler, ilişkili olduğu 

kişiler, alışkanlıkları, hobileri, arkadaş grupları, aktiviteleri, davranışları, 

reaksiyonları gibi verilerle analiz edilir, bilgi sagibi olunur. Gerekirse kişiyle de ilişki 

kurulur.  

 

 Güvensiz Wi-fi Ortamları: Bu ortamlarda internet erişimi sağlayan kişi ve 

kuruluşların bilgi teknoloji araçları ele geçirilebilir. Yaptıkları tüm işlemler takip 

edilir ve bilgiye ulaşılır. 
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 Pop-Up Ekranlar: Açılır kapanır ekranlar da denilen bu ekranlarla, internete 

bağlanılan esnada ortaya çıkıp kullanıcıyı ücretsiz müzik, ödül kazanma imkanı, 

ücretsiz uygulama indirimi gibi vaadlerle kandırılır, bilgisayarına casus yazılım veya 

kötü amaçlı diğer yazılımlar (solucan, truva atı gibi) indirilerek cihaz kullanıcı 

farketmeden ele geçirilir. 

 

 Online Formlarda/Organizasyon Web Sitelerinde Sörf: Bu yöntemde, internette 

sörf yaparken bir fırsat veya avantaj için form doldurulması talep edilerek istenen 

bilgiler ele geçirilir. 

 
Şimdi bir diğer bilgi toplama tekniği olan oltalama türlerini görelim. 

 

 

 

 

 

 

72.Oltalama Tehdit Türleri Nelerdir? 

       Oltalama başlığı altında inceleyeceğimiz Phishing saldırıları ismini ingilizce ‘password’ 

       (şifre) ve “ fishing” (balık avlama) sözcüklerinin birleşiminden alır. 

 

        Oltalama türlerinde saldırganlar, kullanıcıları genellikle rastgele hedef alırlar. Yine de, 

        aşağıdaki oltalama türlerinde görebileceğimiz gibi bazı segmentasyonlara da gitmişlerdir! 

 

        Oltalama tekniğinin kullanılma amacı ise, suistimal için gereken ve kişi ile kuruluşlara 

        ait bilgilere ulaşmaktır.  Bu bilgiler, şifreler, hesap bilgileri, erişim yetkileri, hesap 

        numarası, biyometrik veriler, telefon numarası, kimlik bilgileri, tapu vb. yelpazedeki 

        amaç için gereken tüm bilgilerdir. Oltalama, ayrıca hackerlar tarafından başka bir kişi ve 

        kuruluşun bilgilerine sızma amacıyla da kullanılır. 
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       Oltalama, çoğunlukla (alıcının çalıştığı şirket logosu, mail formatı, hesabı olan banka 

       logosu, kullandığı antivirüs sistemi adı/logosu, cihazın markası, ürün kampanyası,  

       sigorta kampanyası, gönderen isminin amiri veya yakın olması gibi hileler kullanılarak) 

       alıcının güvenli olduğuna inanacağı acil ve çok önemli vurgularıyla gönderilen  

       sahte e-postalar vasıtasıyla yapılır. Bu maillerde yer alan konuyla ilgili linkin açılması ile 

       işlemin gerçekleştirileceğine alıcı inandırılırsa, linkin tıklanması ile alıcının kullandığı cihaz 

       siber suçlularca ele geçirilir.  

 

       Bir diğer yöntem ise, internet üzerinde işlem yapılması esnasında beliren pop-up ekranlar, 

       Bannerler vasıtasıyla ücretsiz antivirüs güncelleme, ödül, ücretsiz yazılım/film/maç/müzik 

       vb. indirme, indirim kuponu fırsatları gibi araçlarla bilgilerin ele geçirilmesidir. 

 

 

 

 

 

       Ele geçirilmek için truva atı, solucanlar gibi kötü amaçlı yazılımlar kullanılır. Sadece casus 

       yazılımlar da yüklenebilir. 

        

       Bir sonraki aşamada, saldırganın niyeti neyse ona göre bir hareket tarzı izler. Bilgiler elde 

       edilip satılarak suç örgütlerinin amaçlarına ulaşması sağlanır. Bazen de köle bilgisayar 

       haline gelen cihaz botnet olarak örneğin DDos ataklarında kullanılmak üzere talep 

       edenlere kiralanır. Teknoloji hırsızlığı amaçlanmışsa ona uygun süreç yürütülür. 

 

Phishing’ten korunmanın en temel yolu, kullanıcının bilinçli ve dikkatli olmasıdır. Bunun 

için de, internette karşılaştığı fırsatlar ve gelen acil ve önemli kodlu ve link içeren maillerin 

içerikleri konusunda dikkatli olunmalıdır. 
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              Klasik Phishing (Olta Saldırıları) dışında kullanılan diğer oltalama türlerine bir göz atarsak: 

 

 Vishing (Voice Phishing) Olta Saldırıları: Ses ile aldatma yöntemidir. Son 

zamanlarda çok yaygınlaşmıştır. P harfi V ile değiştirilmiştir. Örneğin hesabınız 

olan ve her zamanki gibi aynı ve alışageldiğiniz banka çağrı merkezi gibi 

aranabilirsiniz. Artık ezberlemiş olduğunuz bankanız çağrı merkezi numarasının 

önüne eklenmiş (+) işaretini o andaki yoğunluğunuzdan farketmeyebilirsiniz. 

İşlem yaparken aramanız için bir ‘sözde banka’ numarası verilip aradığınızda aynı 

bankanızın çağrı merkezi müziği ve iş süreçleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu durumda, 

sosyal mühendislik tekniği ile ‘aldatılmış’ olursunuz! 

 

 Su Birikintisi Saldırısı (Watering Hole Attack): Kamu kurumları, sosyal kulüpler 

vakıflar, dernekler, dini kuruluşlar gibi düşük güvenlikli web sitelerine 

yerleştirilen zararlı yazılımlar ile bu sitelere giren yüksek güvenlikli kurumların 

yöneticilerini hedef  alır.  

 

 

 Zıpkınla Oltalama: Amaç yüksek yetkilere sahip olduğu varsayılan üst yöneticilerin 

erişim bilgilerini ele geçirmektir. Bu amaçla, klasik oltalama yöntemine benzer 

şekilde fakat daha çok hedef kişinin üye olduğu dernek, şirket yönetim kurulu 

üyesinin özel maili, ilgi duyacağı konser vb. ilgi çekecek duyurulara linki tıklayarak 

ulaşmasını cezbetecek mailler gönderirler. 

 

 Pharming: Pharming ismi, ingilizce Phishing’in Ph’si ve Farming’in F dışındaki 

harflerinin birleşiminden gelmektedir. Örneğin mevduat hesabı bulunan bankanın 

logosu yer alan ve ilk giriş yapan 100 banka müşterisine en son teknolojiye sahip 

pahalı akıllı telefon vermeyi vaadeden bir reklam bannerı ile kişiler tuzağa 

düşürülebilir. Burada, kişi bankanın Web adresine benzer fakat farklı bir URL’ye 

sahip sahte web sitesine yönlendirilerek amaca ulaşılır.  
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73.Kötücül (Zararlı) Yazılımlar Nelerdir? 

             Kötü amaçlı yazılımın (Malicious Software) kısa yazılışı Malware’dir.  Zararlı veya kötücül 

             yazılım da denmektedir. Bilgi kaynaklarını ele geçiren hatta üzerinde değişimler yapan 

             yazılımlardır. En korkutucuları solucanlardır. Bunun dışında, Truva atlarını, casus yazılımları 

             ve reklam destekli yazılımları içerir. 

 

             Kötücül yazılımlar, kullanıcı farkında olmadan bilgilere ulaşır, dosyalar oluşturur, siler, 

             klavye ve ekran kaydediciler içerebilir. Tüm bunların amaçları bilgi işlem sisteminde açık 

             oluşturarak bilgiye erişmek ve nihayetinde bu bilgileri siber tehdit amaçlarını yerine 

             getirmek için kullanmaktır. 

 

 

 

 

             Şimdi türlerine bir göz atalım: 

 

 Casus Yazılımlar: Genelde şirketlerin pazarlama amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu 

anlamda, kötücül yazılımlar değildir. Ama siber saldırganlar tarafından suç amacıyla 

bilgi toplama için de kullanılabilir. Casus yazılımlar, bitmek bilmeyen pencereler 

açabilirler, bilgisayardaki internet tarayıcısında araç çubukları kurabilirler. Casus 

yazılımlardan korunmanın en önemli yolu pop-up ekranlara, bannerlara dikkat 

etmektir. Örneğin,  ücretsiz müzik indirilmesi, maç izlenmesi ile aslında arka 

plandaki casus yazılımın yüklenmesi.. 

 

 Virüs: Virüsler, uzantısı rar., exe., zip, scr. olan dosyalarla, e-posta, USB, dosya 

indirimi gibi yollarla bulaşırlar ve sonrasında yine aynı yollarla çoğalırlar. 

Bilgisayarda Auto Run açıksa tehlike büyüktür.  
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Virüs yaymanın amacı, siber saldırganların esas tehdit amaçlarına zemin hazırlamak 

için bulaştıkları bilgi işlem sistemlerinde güvenlik açıkları  yaratmaktır. Bilgisayarın 

çalışması esnasında, yavaşlama, donma oluyorsa veya dosyalar kendiliğinden 

silinip yeni dosyalar ekleniyorsa bilgisayara virüs bulaştı denilebilir.  

 

Virüsler dört alanda yer alabilir: 

 

o Farklı dosya sistemleri 

o MS Office gibi makro yazılımlar içerisinde 

o İnternette kaynak kodu komut dosyaları 

o İşletim sisteminin ön yükleme bölümünde (bilgisayar çalışmaya başlayınca 

devreye girmek için) 

 

 

 

 Solucanlar (Worms): Web siteleri ve e-postalarda paylaşılan dosyalarla bulaşırlar. 

Bulaştığı bilgi işlem cihazındaki  E-posta adreslerini ele geçirir ve böylece bir 

cihazdan diğerine kendilerini kopyalama özelliğiyle tüm sisteme otomatik 

yayılırlar. Bu özellikleri ile ağları hedef alırlar. Bunları yaparken hedefin bant 

genişliği ve ağ kaynakları kullanılır. Bu esnada, sistem yavaşlar, performans etkinliği 

düşer, ağlar kilitlenebilir, web erişim hızları düşer, e-posta sunucularına aşırı 

yüklenme olur. Güvenlik açığı oluşturarak backdoor (tünel) açıp sisteme sızarlar. 

Kötücül yazılımların en tehlikelilerindendir. 

 

 Truva Atı Yazılımları (Trojan Horse): Truva Atı yazılımları, yararlı bir program imajı 

vererek bulaştığı cihazda saklanarak programın rutin çalışmasını etkilemeden 

güvenlik açığı yaratarak siber suçluya  cihaza müdahale imkanı sağlar. Bu hileli 

durumdan dolayı da ‘Truva Atı’ olarak isimlendirilmiştir.  
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Cihazlara DVD, CD, örneğin Phishing tekniği kullanılan bir e-postadaki linki 

tıklayarak  (.jpg, .gif, .txt, .doc, .xls gibi) dosyalar ve internet üzerinden indirilen 

oyunlarda  (.exe gibi) dosyalardan bulaşır. Sızdığı cihazdaki e-posta adreslerini 

toplar ve onlara da mail ekinde virüs gönderir.  

 

İnternet üzerinden sızmada Truva Atı yazılımlarıyla, kullanıcıya yüklemeyle birlikte 

önce bir dosya gönderilir. Bununla, kullanıcı bilgisayarı çalıştırdığında bir portu 

siber suçluya açmış olur. Açılan bu yol üzerinden ikinci dosyayı çalıştırarak sızdığı 

cihazda ihtiyaç duyduğu bilgileri (kullanıcı adı ve şifresi, kredi kart bilgileri, kimlik 

bilgileri, önemli dosyalar gibi) ele geçirir. Dosyaları değiştirir, siler ve yeni dosyalar 

oluşturabilir. Örneğin mouse bile kendiliğinden işlem yapabilir. Bıraktığı bilinmeyen 

bir arka kapıyla başka kötücül yazılımlar da bulaştırılabilir. 

 

 

 

 

Yedi ana tür Truva Atı yazılımı olduğu ifade edilmektedir. Bunlar, uzaktan erişim, 

veri yıkımı, Proxy Truva, E-posta gönderme, FTP Truva, Dos Saldırıları, URL Truva. 

Truva Atı yazılımlarına Sub 7, NetBus, PoisonIvy, JRat, BackOrice, BiFrost, ProRat 

örnek olarak verilebilir.  

 

Güncel ve etkili antivirüs programları Truva Atı yazılımının bulaşmasını 

önleyebilir. 

Truva Atı yazılımının cihaza bulaştığı nasıl anlaşılabilir? 

o Verilerin silinmesi veya üzerlerine yazılması, 

o Bilgisayarın ayarlarının kendiliğinden değişmesi, 

o İnternet tarayıcısının bilinmeyen sitelere bağlanması, 
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o Dosyaların şifreyle kitlenmesi, 

o İlgili program kullanıldığında bilgisayarın kendini yeniden başlatması, 

o Güvenlik duvarı veya anti-virüs programının kendiliğinden devre dışı olması, 

o CD-ROM’un kendiliğinden açılıp kapanması. 

 

 Tuş ve Ekran Kaydediciler (Keylogger ve Screenlogger): Adından da anlaşılacağı 

üzere bu yazılım türünde tuş ve ekran hareketleri okunarak hedeflenen bilgiler ele 

geçirilir. Elde edilen kayıtlar sistemde “.txt” uzantılı metin dosyası olarak tutulur. 

Bilgiler eş zamanlı siber suçluya iletilir. Örnek olarak, iSpyNow, Perfect Keylogger, 

Phantom sayıkabilir.  

 

E-posta, güvensiz internet ortamı dışında fiziki olarak da hedef cihaza yüklenebilir. 

Ofisinizde çalışan temizlik görevlisinin cihazlarınıza bir aparat bağlayarak tüm 

işlemlerinizi kaydetttiğini düşünün!  

 

 

74.Fidye Yazılımları Hakkında Bilgi Verseniz… 

 
Bilgi kaynaklarına yetkisiz erişim ve ele geçirmede bir diğer araç da fidye yazılımlarıdır. 

Özelikle son yıllarda otomotiv sektörüne yönelik siber saldırılarla gündeme gelen Fidye 

(Ransomware) Yazılımları ile hedeflenen kuruluşun bilgi işlemi örneğin WannaCry adı 

verilen bir kötü amaçlı virüsle ele geçirilir ve sistem kilitlenir. Daha sonra ödenecek fidye 

karşılığında sistem ekranında yer alan Cyrptolocker ile sistemin tekrar devreye sokulacağı 

vaadedilir.  

 

ABD güvenlik kuruluşu FBI’ın web sitesinde fidye yazılımların tuzağına düşülmemesi 

bakımından aşağıdaki öneriler yer almaktadır: 

 

 Eğitim ve Farkındalık 
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 Yama (patch) Yönetimi 

 Antivirüs sistemlerinin güncellenmesi ve düzenli işleyişinin sağlanması 

 İmtiyazlı Yetkilerin Yönetimi 

 Giriş Kontrolleri Yapılandırılması (dosya, yürürlükteki dizin, ağ paylaşım izinleri) 

 Uygulama Kısıtlama Politikalarının ve Kontrollerinin Uygulamaya Konulması 

 Düzenli veri yedeklemesi ve yedeklemenin bütünlüğünün kontrolü, yedeklemenin ağa 

bağlı olmaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.DoS Saldırıları Nelerdir? 

             DoS (Denial of Sevices, Servis Dışı Bırakma)  Saldırıları, bant genişliğini ve ağları hedef 

             alarak bilgi teknoloji hizmetlerini çalışamaz hale getirir, web sitelerini ele geçirir ve servis 

             dışı bırakır.  

 

             Elde edilen IP adresleri ve köle bilgisayarlar (zombiler) kullanılır. Aynı anda ve 

             çok sayıda istek gönderilerek sunucunun bant kapasitesi aşılır. Saldırı sonucu dolan 

             kapasite karşısında güvenlik duvarı paketlerin beyaz listede mi yoksa kara listede mi 

             olduğunu artık ayıramaz. Böylece, botnet (internetle birbirlerine bağlanan robot 

             networku)  ve/veya malware ile yerel ağlara sızdırılır. 

   

             Türlerine bakacak olursak: 

 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

S. 101 
 

 DoS (Denial of Sevices, Servis Dışı Bırakma)  Saldırısı: Tek sunucu (IP) adresinden 

belirli bir hedefe yönelik yapılır. 

 DDOS (Distributed Denial of Sevices, Dağıtık Servis Dışı Bırakma) Saldırısı: Bazen 

sayıları milyonlara ulaşabilen köle bilgisayarlar (zombi, Botnet) kullanılarak çok 

yüksek sayıda istek gönderilerek gerçekleştirilir. Bir web sitesini veya internet 

servisini, birçok farklı bilgisayarın düzenli bir şekilde aynı anda buralara veri 

göndererek veya talep ederek servis dışı bırakması yöntemidir.               

            Bu yöntemle yapılan saldırı türlerine örnekler verecek olursak; 

 

 Smurf (ICMP paketleri kaynak adresleri değiştirilerek hedefe yönlendirilir),  

 Fraggle (UDP protokolleri ele geçirilerek yapılır), 

 Ping Flood (Hedefe yönlendirilen milyonlarca ICMP paketleri kullanılır),  

 Ping of Death  (Büyük boyutlu ICMP paketleri kullanılır),  

 

 

 SYNFlood (TCP’nin açığını kullanır),  

 Land Attack (Kaynak ve hedef adresi değiştirilen paket trafiği ile yapılır),  

 TearDrop (UDP paketlerinin parçalanarak kullanılması),  

 DNS Poisoning (Sunucuya hatalı DNS’nin tanıtılmasıyla tüm istemler bu DNS 

sunucusuna yönlendirilir), 

 Syn-Ack Flood (büyük botnet saldırısı yapılabilir),  

 Fake Session Attack (Farklı paketlerin gönderilerek TCP paketi imajı verilmesi), 

 Slow Session Attack     (hedef cihazlar uzun süre açık tutularak),  

 NTP Flood (Çok sayıda ve yüksek boyutlu sahte NTP  paketlerinin gönderilmesi). 

 

76.Kriptografi Saldırı (Cryptography Attacks) Türleri Nelerdir? 

Kriptografi programında tespit edilecek bir güvenlik açığı üzerinden yapılan saldırılardır. 
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Bilgi Teknolojileri siber güvenlik uygulamalarında genellikle altyapı, server (sunucu), 

uygulamalara yönelik tehditlere çok sıkı önlemler alınırken kriptografi ikinci planda 

kalmaktadır. Kriptografi saldırıları için çok farklı yöntemler kullanılır. Bunlardan en 

popüler ikisini MitM, MitB aşağıda açıklamaktayız: 

 

             Man In the Middle Attack (MitM) Ortadaki Adam Saldırısı, sunucu (server) ile 

             İstemci (client) arasına girilerek kullanıcı bilgilerini ele geçirmek amaçlanır. Böylece kişisel 

             bilgiler, şifreler ve yerel ağda kullanıcıların hesapları elde edilir. MitM, yöntemi daha çok 

             güvensiz internet bağlantı ortamlarında gerçekleşir.  

             

              Kullanıcı genel kullanıma açık ağ üzerinden internetteyken siber saldırgan ağ üzerinden 

              aktarılan bilgileri dinler (Sniffing). Sonra, kullanıcı ile internet sitesi arasındaki bağlantıyı 

              keser ve kullanıcıyı gerçek siteye ait .html belgesinin içine yerleştirdiği sahte bir .html 

              sayfasına yönlendirir. Bu yöntemle, örneğin bankaların müşterilerine internet şubeye giriş 

              yapmaları için gönderilen TKŞ (tek kullanımlık şifre) bilgisi siber saldırganın eline geçer.  

 

               HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) dışında, kullanıcı güvenli bağlantı yapmak 

               istediğinde güvenli sertifikayı temsil eden SSL  (Secure Socket Layer) sertifikaya yöneltiğini 

               fakat bağlantı sorunu olduğu ileri sürülerek bağlantı onaylatılabilir.  

       

               Man In The Browser (MitB) Tarayıcıdaki Adam Saldırısında ise, internet tarayıcısı üzerine 

               zararlı yazılım yerleştirilerek kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanır. Tarayıcı 

               (browser):  İnternet Explorer, Google Chrome, Firefox gibi). Zararlı yazılım içeren tarayıcı 

               eklentisi kullanıcının yaptığı transferlere ait tutar ve alıcı bilgisini değiştirebilir. ‘MitB’ 

               uygulamaya elverişli  kötücül yazılımları arasında Zeus, Sinowal sayılabilir. 

 

  Belli başlı kriptografi saldırı türleri: 

 

 Doğum Günü Saldırısı 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

S. 103 
 

 Ortadaki Adam Saldırısı (MitM, MitB) 

 Swift Yöntemi 

 Uluslararası Para Transferi Yapan Şirketler Üzerinden Dolandırıcılık 

 Seçilmiş Çevrilmiş Metin Saldırısı 

 Tekrarlama Saldırısı 

 

77.Ağ Güvenliğine Yönelik Tehditleri Örneklendirseniz? 

 

       Ağ Güvenliğine Yönelik Tehditleri Üç Ana Başlıkta İnceleyebiliriz: 

 

 Servis Engelleme Saldırıları (DoS, DDoS) 

 Bilgi Elde Etme (Sniffing, ARP/DNS Spoofing, Oltalama (phishing), Virus/ 

Solucan/Casus Yazılım) 

 

 

 

 Zarar Verme, Veri Değişimi, Hırsızlık  (Veritabanı Saldırıları, Akıllı Cihaz Saldırıları, 

Kimlik Hırsızlığı, Şifre Kırma, Yetki Yükseltimi, Para Değişim Saldırıları, Yazılım 

Korsanlığı, Oturum Yakalama, Spam) 

 

 

78.Uygulama Güvenliğine Yönelik Tehditleri Örneklendirseniz? 

 

 Uygulama Güvenliğine Yönelik Tehditler: 

 

 Virüs/Solucan/Truva Atı/Casus Yazılım 

 Bellek Taşmaları (Buffer/Stack Overflow) 

 Karakter Biçim Tanımlamaları (Format String Attacks) 

 Değiştirilmiş Girdi Saldırıları (SQL Injection, XSS Cross Site Scripting) 
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 Servis Engelleme Saldırıları (DoS, DDoS) 

 Asenkron Saldırılar 

 Arka Kapılar 

 Gizli Kanallar 

 

79.Siber Güvenlik Tehdit Kaynakları ve Tehdit Türlerini Gördüğümüze Göre; 

Siber Güvenlik Yönetim Kurgusu Oluşturacak Bir İşletmede Üst Yönetimin 

Yanıtlaması Gereken  5 Temel Soru Nelerden Oluşur? 

 

Bilginin değeri, bilgi güvenliğinin gerekliliğinden başlayarak kullanılan bilgi teknolojileri 

güvenliğinden sonra siber güvenlik konularına giriş yaptık.  

 

 

 

 

Şu ana kadar tehditleri tanıdık. Peki, bu tehditlerden korunmak için nasıl bir siber güvenlik 

yönetim çerçevesi olmalı? Bunun için işletme yöneticileri aşağıdaki 5 sorunun detaylı 

yanıtını bulmalıdır ve bulunacak çözümleri titizlikle uygulamalıdır.  

 

Bizler de, sözkonusu soruların  yanıtlarını yeri geldiği bölümlerde sunduk. 

 

1. Kurumun en değerli bilgileri nelerdir ve  kimler erişebilir? 

2. Hangi aktifler siber saldırılarının amaçlarından olabilir? 

3. Hangi sistemler en kati kesintiye yol açar? 

4. Hangi veriler finansal ve rekabet kayıpları, yasal sorunlar, itibar zedelenmesine 

neden olur? 

5. Kurum yönetimi, siber saldırıya reaksiyon  göstermeye  hazırlandı mı? 
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80.Siber Güvenlik Yönetimi Hangi Süreçlerden Oluşur? 

 

Kurum içerisinde oluşturulacak olası siber güvenlik riskleri aşağıda belirtilen süreçlerin 

sırasıyla gerçekleştirilmesiyle yönetilir: 

 

1. Belirleme (Identify): Olası risklerin ve güvenlik açıklarının belirlenmesi, 

değerlendirilmesi, giderilmesi, risklerin tanımlanması süreci 

2. Koruma (Protect): Bilgi ve veri güvenliği, giriş kontrol, süreç ve prosedürler, 

sürdürme, koruyucu teknolojilerin kullanımı, eğitim ve farkındalık süreçleri 

3. Yakalama (Detect): Sürekli gözetim ile anomaliliklerin tesbiti süreçleri 

4. Karşılık Verme (Respond): Reaksiyon planı, analizler ve iletişim, durdurma, 

düzeltmelerden oluşan süreç. 

5. Geriye Dönüş (Recover): Saldırı sonucu normale dönüş planları, iyileştirmeler, 

iletişim ve raporlamalardan oluşan süreçlerdir. 

 

81.Etkili Siber Güvenliğin Sağlanmasında Beş Vazgeçilmez Şart Hangileridir? 

 

Yapılan uluslararası çalışmalar sonucunda, Siber Güvenlik risklerinin yönetiminde 

vazgeçilemez  5 Temel Unsur aşağıdaki araçlar olarak belirlenmiştir: 

 

1. Güvenli Konfigürasyon 

2. Gelişkin Güvenlik Duvarı Uygulamaları 

3. Erişim Yönetimi 

4. Yama (Patch) Yönetimi 

5. Malware (Kötü Amaçlı Yazılım) Korunması 

 

82.Siber Güvenlik Yönetim ve Denetim Çerçevesi Hangi Unsurlardan Oluşur? 
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Öncelikle Bilgi Güvenliğinin sağlanmasındaki temel hedefi hatırlatmakta fayda 

görüyorum: Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik. Bu hedeflerin temin edilebilmesi 

bakımından aşağıdaki unsurlardan meydana gelecek bir çerçevenin sistematik 

planlanması ve uygulanması sağlanmalıdır. 

 

             Siber Güvenlik Riskleri Yönetim ve Kontrol Çerçevesinin aşağıdaki unsurları içermesi 

             gerekir: 

  

 Güçlü siber güvenlik yönetim yapısı 

 Yeterli bilgi teknolojileri envanteri (veri güvenliğine yönelik sızma testleri ve kötü 

niyetli yazılımların taraması) 

 

 

 

 

 

 

 Standart güvenlik konfigürasyonları 

 Bilgiye erişimin yönetilmesi 

 Yama yönetimi  

 Kötücül yazılımlardan korunmayı içeren gelişkin güvenlik duvarı uygulamaları, 

router, antivirüs, anti-malware, anti-spyware gibi 

 Anında reaksiyon verilmesi ve düzeltme sürecinin gerçekleştirilmesi 

 Sürekli gözetim faaliyetleri 

 

Örnek Bir Siber Güvenlik Yönetim ve Denetim Çerçevesinin Başlıkları ise aşağıda 
belirtilmektedir: 

 
 

 Etkin, Etkili ve Ekonomik Organizasyon Yapısı 

 Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Süreçlerinin Belirlenmesi 
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 Politika, Prosedür ve Rehberlerin Hazırlanması ile Tüm Paydaşlara İletilmesi 

 Politika Uygulamalarında Tutarlılıkların Sağlanması ve Üst Yönetimin İşletme 

Değerleri Temelinde Tutum ve Davranış Sergilemeleri 

 Gelişkin Güvenliği Sağlayıcı Bilgi Teknoloji Araçları  

 Operasyonel Tasarımın Sistematik ve Entegre Bir Anlayışa Dayanılarak 

Uygulamaya Geçirilmesi 

 Gözetim Mekanizmaları 

 Denetim Mekanizmaları 

 Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri 

  

 

 

 

 

 

 

             Siber Güvenlik Yönetim ve Denetim Çerçevesinin yürütülmesindeki metodoloji ise 

             aşağıdaki süreçlerden meydana gelir: 

 

i.  Kurgulama ve tasarım 

ii. Uygulamaya geçirilmesi 

iii. Uygulama (Yönetim ve İşletim) 

iv. Saldırı ve Reaksiyon Süreçleri 

v. Denetim, değerlendirme ve revizyon 

 

83.İçeriden Çözümler Neleri Kapsar? 

 

İşletmenin siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları esnasında işletme 

içerisinde aşağıdaki uygulamalar olmalıdır: 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

S. 108 
 

 

 Gizli belgelerin tanımlanması, 

 Belgelerin nerede, nasıl ve ne zaman oluşturulacağı süreci, 

 Belgelere kimlerin, nasıl ve ne zaman erişebileceği protokolü, 

 Hassas belgelere erişim politikalarının belirlenmesi, 

 Elektronik belge güvenliği teknolojileri kullanımı,  

 Bilgi yönetişim programının test edilmesi,  

 Konfigürasyon yönetimi, yama yönetimi, güncelleştirmeler, 

 Ağ ve uygulama denetimleri, Kapasite testleri, Boşluk Analizleri, Güvenlik Açığı ve 

Yama Yönetimleri, 

 Ön kapı önlemleri, sızma testleri, Anti virüs yazılımları, güvenlik duvarları ve giriş 

kontrolleri, 

 

 

 

 

 Hızlı karşı koyma önlemleri, 

 Güvenlik duvarının aşırı yüklü olmasına önleyici tedbirler alınması,  

 İyi trafik beyaz listesi ile bloke trafik kara listesi hazırlanması ve takibi, 

 Sistemlerin kırılganlıklarına yönelik tespit edici kontroller alınması… 

 

84.Sistem Güvenlik Açığı Değerlendirmeleri Neleri Kapsar? 

 

Kullanılan bilgi teknolojilerine yönelik açıklarının tesbiti ve güvenliğin sağlanması 

bakımından değerlendirilmesi süreçlerini kapsar. Bu kapsamda, BT sistem altyapısını 

oluşturan donanım, yazılımlar, ağ cihazları, ağ servisleri ve işletim sistemleri güvenlik 

açıklarının olup olmadığı yönünde teknolojinin de yardımıyla analiz edilir. Sistem 

entegrasyon süreçlerinde yaşanan sorunlar güvenlik açıkları doğurur. 
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             Ağ, Sunucu, Web Uygulaması, Veritabanı sunucusu temelli zaafiyet analizleri (Vulnerability 

             Assessment),  sniffing, sızma testleri gibi enstrümanlar kullanılarak güvenlik açığı  tespiti;  

             bilinen saldırı yöntemlerinin kullanımı, bilinen güvenlik açıklarının kontrolü, 

             teknoloji gelişimine bağlı olarak yeni potansiyel açıklar ve yapılandırma hatalarının 

             kontrolü ile yapılır.  

 

            Web güvenlik açıkları, uygulama kodundaki hatalardan kaynaklanan uygulama kodu 

             açıkları, sunucu ve iletişim altyapısı kaynaklı açıklardır. 

 

85.Sızma Testlerini Anlatırmısınız… 

 

Siber Güvenlik süreçlerinde caydırıcı, önleyici ve tespit edici önlemleri içeren süreçlerin 

devreye girebilmesi için öncelikle işletmenin sahip olduğu bilgi teknolojileri sisteminin 

güvenilirlik düzeyi ve bu düzeyi riske atabilecek güvenlik açığı derecesi tespit edilmelidir. 

              

 

 

             Bu konuda birçok teknolojik çözüm bulunur. Bunlardan birisi de sızma (penetrasyon) 

             testleridir. Sızma Testleri, bilgi teknolojilerine yetkisiz erişime neden olabilecek güvenlik 

             açıklarının önceden  tespit edilmesi ve düzeltilmesidir.  Güvenlik alanındaki güncel 

             gelişmeler ve yeni açıklar takip edilir, gerekli yazılım güncellemeleri yapılır, gerekli yamalar 

             uygulanır.  

 

Sızma Testleri;  

 

 Temel sızma testleri (Sistem tespiti, servis tespiti ve açıklık taraması) 

 Detaylı sızma testlerinden oluşur.  
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Sızma Testlerinde; bilgi toplama, ağ haritalama, uygulama haritalama, güvenlik 

açıklarını saptama, güvenlik açıkları kullanımı aşamaları yer alır. Testlerde kullanılacak 

profiller, anonim, misafir, müşteri ve çalışan. Testlerin sonunda, 5 kategoride bulgu 

önem sınıflandırması yapılır. Testlerin erişim noktaları ise; internet bağlantıları ve 

kullanılan ağlardır. 

 

Sızma Testleri ile aşağıdaki sistemlerdeki güvenlik açıkları araştırılır: 

 

 İletişim Altyapısı ve Aktif Cihazlar  

 DNS Servisleri  

 Etki Alanı ve Kullanıcı Bilgisayarları  

 E-posta Servisleri  

 Veritabanı Sistemleri  

 Web Uygulamaları 

 Mobil Uygulamalar  

 Kablosuz Ağ Sistemleri  

 

Sızma testleri esnasında, DoS, DDoS (Dağıtık Servis Dışı Bırakma) Testleri, Araya Girme 

Teknikleri ve Sosyal Mühendislik Testleri (oltalama, ikna vb.) ve daha başka bilgi toplama 

ve saldırı yöntemleri uygulanır. 

            Sızma testleri ile bilgi toplama (DNS girişleri, IP adres aralıkları, Sistemde takip edilen yollar, 

            Dış erişim noktalarının belirlenmesi ve Intranet Mimarisi analizleriyle) ve sistemlerin 

            incelenmesi (Sistemlerin belirlenmesi ve taranması, Sistemlerde açık port aranması (UDP 

            ve TCP), Sistemlerde portlar üzerindeki hizmetlerin taranması ve hizmetlerin açıklarını 

            belirlemek üzere sorgulanması) amaçları yerine getirilir. 

 

            Bu kapsamda üç farklı test yapılır: 
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 İnternet Üzerinden Testler:  İşletmenin bilgi işlem ağından bağımsız bir lokasyondan 

ve işletmenin sahip olduğu IP ağı taranarak sistem tespiti, servis tespiti ve açıklık 

taraması yapılır. 

 

 İşletme İç Ağından Testler: İşletmenin iç ağında sistem tespiti, servis tespiti ve 

açıklık taraması yapılması ise; kurum yerel ağ haritası tespiti, belirlenen açık portlar 

üzerinden içerik filtreleme, güvenlik duvarı atlatma ve bilgi kaçırma testlerinin 

gerçekleştirilmesi, yerel alan ağı içerisinde zaafiyet taraması yapılması, kurum yerel 

ağında araya girme teknikleri ile hassas bilgilerin elde edilmeye çalışılması, elde 

edilen bilgiler ışığında kullanıcı bilgisayarları, sunucu sistemleri ve aktif cihazlara 

yönelik ele geçirme saldırılarının gerçekleştirilmesi, ele geçirilen sunucu ve kullanıcı 

bilgisayarları üzerinden daha kritik bilgilere ulaşılmaya çalışılması süreçlerinden 

oluşur. 

 

 

 

 

 

 İşletme Dış/Şube Ağından Testler: İşletmeye bağlanan destek hizmetleri ve bölge, 

şube ağlarında sistem tespiti, servis tespiti ve açıklık taraması (yerel ağ haritasının 

tespiti, yerel ağda zaafiyet taraması, yerel ağda araya girme teknikleri ile hassas 

bilgilerin elde edilmeye çalışılması, ağ altyapısında bulunan aktif cihazların testleri, 

çalışanların bilgisayarı üzerinden muhtemel tehditlerin analizi, ulaşılan bilgiler 

ışığında şube ağından erişilebilen diğer sunucu ve sistemlere yönelik ele geçirme 

saldırılarını kapsar. 

 

86.Sniffing Nedir? 

 

İngilizce bir terim olan Sniffing ‘koklama’ anlamına gelmekle beraber, Türkçe bilgi 
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teknolojileri terminolojisinde ‘dinleme’ sözcüğü kullanılmaktadır. Sniffing, birden fazla 

bilgisayar arasında yapılan bilgi alış-verişini gizlice takip etme ve bilgi edinmedir. 

 

Sniffing, işletmeler ve siber suçlular açısından farklı amaçla kullanılır. Bir işletmenin  

BT sorumluları, kullanılan bilgi işlem sisteminin çalışma düzeyini, üretilen verinin 

doğruluğu, hizmet kalitesi ile güvenlik açıkları açısından yararlanırken; siber suçlular, 

‘verinin yolunu kesmek’ için yani yapacakları siber saldırı için bilgi toplama amacıyla 

kullanırlar. Sniffing ile siber suçlular ağdaki veri paketlerini yakalayıp içeriğini okuyabilir. 

    Amaçları, şifreleri (web işlemleri, SQL), e-mail metni ve transfer edilen dosyaları 

    yakalamaktır. 

 

87.VPN (Özel Sanal Ağlar)Nedir, Neye Yarar? 

 

VPN’ler işletme faaliyetleri için kullanılan bilgi teknolojileri araçları arasında, güvensiz 

ağlar üstünden güvenli iletişim kurabilmek için kullanılırlar. Mobil çalışma içerirler ve  

     sunucular arası veya ağlar arası güvenli iletişim sağlar. Yapılandırılmasında temel siber 

     güvenlik önlemleri yerine getirilmelidir. 

 

88.Gelişkin Güvenlik Duvarı Uygulamaları Özelliklerini Açıklarmısınız… 

 

       Güvenlik Duvarı (Firewall), yerel ağ ile dış ağ arasındaki güvenlik kontrolü için 

              yazılım veya donanım temelli çözümlerdir. Ağ iletişiminde verilere erişim denetimi 

              sistemlerine verilen genel isimdir. 

 

               İnternetten ve internete doğru olan ağ trafiğinin  kontrollü bir şekilde sağlanması amacıyla 

               kullanılır. Güvensiz ağlar ile güvenli ağlar/sistemler arasındaki güvenli iletişimi sağar.  

 

               İzin verilen veri paketleri haricindeki tüm erişimler kısıtlanarak sistemlerin güvenliği 

               arttırılır.  Temel güvenlik uygulamasıdır 
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      Güvenlik ağları, gelişmiş sistemleri kullanarak, protokol analizleri, uygulama 

      analizleri, port analizleri, yetkisiz giriş önleme ve entegre ağlarla güvenli işbirliği 

      fonksiyonlarını yerine getirirler. 

 

      Güvenlik Duvarı yazılımı, adresler arası dönüştürme/maskelemeyle LAN’daki (yerel 

      ağdaki) cihazların IP adreslerini gizleyerek tek bir IP ile dış ağlara erişimi sağlar. 

      Bu özellik sayesinde dışarıdan yerel ağdaki kritik topoloji yapısı öğrenilemez.  

 

          Güvenlik Duvarı uygulamalarının alarm özelliği vardır. Bütün etkinlikleri daha sonradan 

          incelenebilmesi için kaydederler. Diğer ağ ve sunucu güvenlik araçlarıyla entegre 

          olmalıdır. Güvenlik duvarının aşırı yüklü olmasına önleyici tedbirler alınması gerekir. 

 

       Saldırı etkisini kısıtlayabilmelerine karşın, standart güvenlik duvarı uygulamaları 

       otomatik yeniden programlama özelliğine sahip değildirler. Bunun dışında, 

                 saldırı algılama düzeyleri de yetersiz kalabilmektedir. IPS, IDS ve gelişkin antivirüs 

                 araçlarıyla desteklenerek etkinliği arttırılır. 

 

 

89.Antivirüs, AntiSpyware, AntiMalware Uygulamaları Neleri İçerir? 

 

    En klasik anlamda antivirüs, potansiyel virüslerin merkezi bir yapı tarafından daha yerel 

    ağa girmeden önce taranmasıdır. Sunucu bilgisayarları üzerine kurulur. En popüler ve 

    bilinen güvenlik önlemidir. Virüsler, en çok e-posta, http ve ftp ile yayılır. Bu nedenle, 

    bunlar alındığında öncelikle antivirüs ağ geçidine yönlendirilir. Bu imza tabanlı bir 

    uygulamadır. 

  

 Anti virüs programı,  Dosyalar, E-Posta, Web, Proxy sunucuları, istemcilerin, Router (Ağ 

 geçidi) ve Güvenlik Duvarını içermelidir.      
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 Anti virüs programı otomatik olarak yeni güncelleme dosyaları alır. Bunun yanında, virüs 

 taraması yaparken performans kaybı yaşanmamalıdır.  

 

              Anti-Spywares (Casus Yazılımlar); anti virüs sistemlerinin casus yazılımlara karşı etkili 

              olamamalarından dolayı uygulama yaygınlığı kazanmıştır. Tanımlanmış anomalileri analiz 

              eder ve eş zamanlı raporlar. Daha çok istemci bilgisayarlarda kullanılır. İşletim sistemi ile 

              entegredir. Hem Anti-Spyware yazılımı hem de hedef veri tabanının düzenli olarak 

              güncellenmeleri gerekir. 

 

              Anti-Malware (Zararlı Yazılıma Karşı Yazılımlar); adından da anlaşılacağı üzere kötücül 

              yazılımların sisteme sızmasını engelleme amacıyla kullanılan güvenlik sistemleridir.  

 

 Etkili bir anti virüs yönetimi için bir noktadan yönetilen anti virüs yazılımları,  

 Anti- Spyware, Anti-Malware ve Anti-Keylogger sistemleri kullanılmalıdır. 

 

 

 

90.Web Sayfası İçerik  Kontrol (Filtrasyon) Sistemleri Ne Yaparlar? 
 

 

İçerik kontrol sistemleri aşağıdaki konulardaki fonksiyonları yerine getirirler: 

 

 İstenmeyen e-postaların (Spam, Dosya Ekleri) engellenmesi, 

 Kötücül yazılımların (Virüs, Worm, Truva Atı, Casus Yazılım) engellenmesi, 

 Sözcük bazında engelleme, 

 Listelenmiş sitelerin engellenmesi, 

 Cinsel, etnik, dinsel, siyasi içerik barındıran sitelerin engellenmesi, 
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 Çalışanların performansını düşürecek içeriklerin (oyun, sosyal medya gibi) 

engellenmesi, 

 

 

91.Saldırı Savunma Sistemlerini ve Bu Kapsamda IDS&IPS (Saldırı 

Tespit/Önleme Sistemleri) Sistemlerinin Rolleri Nelerdir? 

 

Saldırı Savunma Sistemleri; ağ, sunucu veya bir uygulamaya yönelik saldırıları tespit 

eder ve/veya önler. Kullanım amaçlarına bağlı olarak bir Erişim Denetim sistemi olabilir. 

       Mevcut güvenlik duvarını tamamlar. Sistem yöneticisini anında uyarır veya doğrudan 

       tespit ve/veya önleme yapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldırı savunma sistemleri, işlevlerini yerine getirmek için bulundukları alanlara göre ikiye 

ayrılırlar. 

 

              Birincisi, (HIDS) Sunucu Tabanlı Saldırı Tespit Sistemleri: 

 

 Belirli bir bilgisayara yüklenir, 

 Gelen-giden veri paketleri gerçek-zamanlı olarak görüntülenir. 

 Tanımlanan yetkilerle karşılaştırılıp anında reaksiyon verilir.  

 İşletim sistemi ve diğer saldırı tespit sistemleri ile entegresi etkisini arttırır. 
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 Bazıları port etkinliklerini dinleyip özel portlara girişleri engelleyebilir.  

 Yazılım her bilgisayara yüklenirse en üst düzeyde katkı sağlar. 

 Saldırı tanımı farklı şekillerde yapılabilir: 

 

o İşletim sistemi bileşenlerinin normal dışı davranışları 

o Süreçlerin normal dışı sonlanması veya sistem görevi ihlali  

o Kullanıcı işlemlerinin tanımlanmış yetkileri ihlal etmesi 

o Diğer saldırı/ihlal imzalarının tanımlanması 

o Tanımlanan yetkilerle karşılaştırılıp anında reaksiyon verilir.  

 

İkincisi (NIDS) Ağ Tabanlı Saldırı Tespit Sistemleri; 

 

 Ağ üzerinde akmakta olan veri trafiği içinde genel veya özel normal dışı işlemleri 

saptar ve önler. 

 Paketler ağın stratejik yerlerinde sensörler vasıtasıyla izlenir, 

 Ağ trafiği yakından analiz edilir, 

 Büyük boyutlu veri tabanlarıyla karşılaştırır.  

 

 

 

 Saldırı Tespit Yöntemleri: 

o Anormal ağ trafiği ve yükü oluşumu  

o Ağ protokollerinin içinde olası saldırı imzalarının aranması  

o Ağ protokollerindeki normal dışı davranışlar 

 Saldırı Önleme Yöntemleri: 

o TCP/Reset ve ICMP Hata Mesajları 

o Hat İçi Kullanımda Paketin Düşürülmesi 

o Güvenlik Duvarı veya Yönlendirici ile Uzun Süreli Engelleme 
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Saldırı savunma sistemlerini sahip oldukları teknolojik özellikler ve işlevlerine göre de 

ikiye ayırabiliriz: 

 

Birincisi, Saldırı Tespit Sistemleri (IDS-Intrusion Detection Systems): 

 

 Bir tür alarm sistemidir.  

 Sensör ve yönetim konsolu olmak üzere iki temel bileşeni vardır.  

 Saldırı, Normal-Dışı İşlem ve Yetki İhlali izleme/önleme amaçlıdır. 

 Saldırı Tespit Sistemleri; 

 Önceden bilinen saldırılardan yola çıkarak güvenliği sağlamaya çalışır,                                                              

 Veritabanına göre saldırıyı belirler ve tanımlar,  

 Tanımlı Saldırı ve zaafiyet imzaları ve Normal / Anormal Tanımı Ayrıştırması ile 

saptama yapar 

 Saldırı gerçekleştirildiğini daha hızlı, net ve açık fark etmeyi sağlar,  

 Saldırıyı yapan kaynağın bir daha sisteme erişimi engeller, 

 Saldırı yapıldığında, firewall veya router gibi iletişim ağı cihazlarını yeniden 

konfigüre eder, 

 Tekrar aynı yolla saldırı yapılmasını engeller. 

 

 

 

İkincisi ise, Saldırı Önleme Sistemleri (IPS-Intrusion Prevention Systems): 

 

 Bilinen atak yöntemleriyle veya normalin dışına çıkan davranışsal yöntemlerle 

yapılabilecek saldırıların önlenmesini sağlar. 

 Kötü niyetli ağ hareket ve bağlantılarının önlenmesi için kullanılır.  

 Saldırıları tespit edip raporlar ve ağ içerisine girmelerini engeller.  

 Özellikle ağ geçitlerine yerleştirilerek o noktadaki IP varlığını gizler. 

 Uygulamalara yönelik paketlerin hangisinin saldırı niteliği taşıdığını hangisinin 

ise zararsız olduğunu ayırt eder.  

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

S. 118 
 

 ASIC (Application Specific Integrated Circuit) ile, üzerinden geçen tüm trafiği 

derinlemesine inceler.  

 Trafikte bir düşüş, yavaşlama veya bölünme yaratmazlar. 

 Yeni saldırı türlerini teşhis için güncellenen veritabanından saldırı tanıma 

kriterlerini alır.  

 

     Bunların dışında, saldırı tesbitinde en yeni teknolojiyi içeren Stack Tabanlı Saldırı 

     Tespit/Önleme Sistemleri vardır. Bunlar, TCP/IP Protokolleri ile entegredir ve veri 

     paketlerini işlenmeden önce izlerler.  Uygunsuzluk halinde veri paketlerinin herhangi bir 

     uygulama veya işletim sistemi gibi yerlere girişi engellenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.İşletmeden Veri Sızıntısı Nasıl Önlenir? 

 

Kötüye Amaçlı Kullanım tespiti (Misuse Detection) ile işletmenin sahip olduğu iç ağdan 

kaynaklı saldırılar tespit edilir. Bu yöntemde saldırı tespit ve önleme sistemleri edinilen 

bilgiyi analiz eder ve büyük boyutlu imza veri tabanlarıyla karşılaştırır. Sistemin etkili 

çalışması için imza ktiterlerinin iyi bir şekilde tanımlanabilmesi, veri tabanının 

büyüklüğünün ayarlanması önemlidir. 

 

DLP (Data Leakage/Loss Prevention) ile işletmeden dışarıya doğru olası yetkisiz veri 
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akışları engellenir. Ağ güvenlik alanında bir veri koruma çeşididir. DLP yazılımları ile 

istenmeyen verinin sistemden çıkışı önlenir. Belirlenen dosyaların kullanım durumları 

izlenebilir. 

         

 

93.Yeni Nesil Güvenlik Sistemleri Hangileridir? 

 

 Birleşik Tehdit Yönetim Sistemleri (UTM) 

 Son Nokta Güvenlik Teknolojileri (Endpoint Security)  

 Kablosuz Ağ Saldırı Tespit Sistemleri 

 IP Üzerinden Ses ve Görüntü Güvenliği Teknolojileri  

 Mobil Cihazlar için Güvenlik Teknolojileri 

 SIEM (Security Information and Event Management) 

 

   Şimdi bunlardan bazılarına göz atalım… 

 

 

 

 

 

94.Birleşik Tehdit Yönetim Sistemleri (UTM) Nedir? 

 

Bütünlük Takip Sistemleri, dosya sistemi üzerinde yapılan değişikliklerin takibi 

çerçevesinde; 

 

 Kritik sistem dosyalarındaki değişimleri, 

 Verilerin tutulduğu hassas dosyalardaki değişimleri, 

 Arka kapı, virüs veya truva atı nedeniyle oluşan değişimleri takip ederler. 
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     Bunun dışında; dosya ve dizinlerin ‘veri özeti’ni  tek yönlü kriptolama algoritmaları ile 

     alır ve düzenli olarak karşılaştırır. 

     

      

95.SIEM (Security Information and Event Management) Nedir? 

 

               SIEM (Güvenlik Enformasyonu ve Olay Yönetimi) teknolojisi, olay verisinin anlık 

               değerlendirilmesiyle veri paketinin içereceği muhtemel siber saldırı veya veri sızıntısının 

               tesbitine ve önlenmesine yardımcı olur. Olayın tesbiti ile eşzamanlı olarak tepki 

               gösterilmesi bakımından olaya içerebilecek veriler toplanır, depolanır, değerlendirilir, 

               soruşturulur ve raporlanır. Böylece, yasal mevzuata uyum çalışması da yapılmış olur. 

                

               Depolanan bu bilgiler adli süreçte de kullanılabilecek mahiyette olur.  

 

 

 

 

 

 

 

               SIEM için temel kaynak, log verisi olmakla beraber, NetFlow, ağ paketleri ve kullanıcılar 

               hakkında bilgiler, korunan bilgi kaynakları,  bilinen ve olası saldırılar ile güvenlik açıkları 

               da diğer önemli kaynaklardır. 

 

             
   Log Analizi ile tüm bilgi teknolojileri cihazlarının işleme ilişkin ürettiği iz kayıtları  takip 

   edilir ve değerlendirilir.  Buna karşın, daha gelişkin  bir teknoloji olan SIEM ile 

   birbirinden bağımsız görünen olaylar arasında anlık korelasyon analizleri yapılabilir. 
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96.Yapay Zeka Uygulamaları Siber Güvenlik Araçlarından Biri Olabilir mi? 

 

Yapay Zeka (AI-Artificial Intelligence), son yıllarda bilgi teknolojileri alanında yıldızı 

parlayan ve yaygın kullanım alanlarına kavuşan bir uygulamadır. Bankacılıktan, eczacılığa; 

sanayiden tıbba geniş yelpazeye hitap etmektedir. IoT, Robotics, performans yönetimi, 

müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları gibi farklı alanlarda geniş talep görmektedir.  

Bu çerçevede, siber güvenlik alanında da kullanılmaktadır.  

 

Burada unutulmaması gereken, nasıl çalışanlarda, bilgi teknoloji kaynaklarında, fiziksel 

aktiflerde güvenlik zaafiyetleri olmakta ise yapay zekada da operasyonel hataların yanısıra 

güvenlik açıkları olması gayet doğaldır. Siber suçlular, yapay zekayı da ele geçirerek kendi 

amaçları doğrultusunda işletme aleyhine kullanabilirler. Bu nedenler, yapay zeka 

uygulamalarının güvenlik açıklarına yönelik çalışmalar da mutlaka yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

97.IoT Ağının Siber Güvenlik Önlemlerine İhtiyacı Varmıdır? 

 

Tabii ki vardır… Önümüzdeki süreçte siber tehditlerin bir numaralı hedefi IoT ağı 

içerisindeki bilgi kaynakları olacaktır. IoT ağı içerisinde daha geniş çapta iletişim 

protokolleri, standartlar ve cihaz kapasiteleri olacaktır. Ağa yetkisiz sızmayı önleyici 

gelişkin güvenlik duvarı uygulamaları, yama yönetimi, şifreleme, IPS, IDS gibi teknolojiler 

mutlaka kullanılmalıdır. Bu çerçevede,  siber güvenliği sağlayıcı bazı araçların  IoT 

ürünlerinde yer alması gerekir. Bunlara göz atarsak, 

 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

S. 122 
 

 IoT Cihaz Doğrulama (Authentication) mekanizmaları 

 IoT Şifreleme (Encryption) Yaşam Döngüsü Yönetim Süreçleri 

 IoT PKI (Public Key Infrastructure, Açık Anahtar Altyapısı) ile kimlik doğrulamasında 

güvenli dijital sertifikaların kullanılması 

 IoT Güvenlik Analizleri ile cihazlardan bilgilerin toplanarak güvenlik bakımından 

değerlendirilmesi 

 IoT API (Application Programming Interface) Güvenliğinde, ise bir uygulamanın 

sahibi olduğu fonksiyonları başka bir uygulama ile (örneğin bankaların kendi 

sistemleriyle birlikte Intertech girişimi ürünü bir uygulamanın) birlikte çalışmaları 

esnasındaki güvenlik risklerin yönetimini içerir. 

               

              Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, etkin IoT ağ güvenliği ile evinizde ağa bağlı fırın, klima, 

              televizyon gibi cihazların örneğin bir Botnet saldırısında kullanılmasının önlenmesi, 

              fabrikanızda üretim yapan malinelerin, robotların rakibiniz tarafından ağ üzerinden ele 

              geçirilip çöpe gidecek ürünler üretilmesine kadar geniş bir yelpazedeki siber güvenlik 

              risklerinin minimize edilmesi temin edilir. Arttırılmış gerçeklik gözlüğüyle evinizdeki kahve 

              makinesine ulaşan muzip bir hacker arkadaşınızın size sevdiğiniz kahveyi hazırlaması da 

              ilginç bir sürpriz olabilir! 

 

98.Uluslararası Denetim Enstitüsü’ne (IIA) Göre Siber Güvenlik Süreç Yönetimi 

Nasıl Başlamalarıdır?  

              IIA, işletmenin üst yönetiminin aşağıdaki soruları yanıtlamakla işe başlamalarını öneriyor: 

 En son siber saldırı zaafiyet değerlendirmeniz ne zaman yapıldı? 
 Bu değerlendirmeden ne öğrendik? 
 Eğer saldırıya uğruyorsak, nasıl bileceğiz? 
 Nasıl tepki vereceğiz? 
 Yazılı bir saldırıya karşılık verme planımız var mı? 
 Saldırıya karşılık verme planımız bir iletişim stratejisi içeriyor mu? 
 Kriz yönetimi ve saldırıya karşılık verme faaliyetlerimizin bir parçası olarak 

bu planın provasını yaptık mı? 
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100.3’lü Savunma Hattı Modelinden Siber Güvenlik Çalışmalarında Nasıl 

Faydalanılabilir? 

 

              3’lü Savunma Hattı modeli mantığıyla bakarsak; 

                  

                 Birinci savunma hattı olan ön kapı önlemleri çerçevesinde erişim yetkileri, şifreleme 

                 uygulamaları, zaafiyet taramaları, periyodik olarak sızma testlerinin ve  sürekli sniffingin 

                 yapılması, ihtiyaca uygun gelişkin güvenlik teknolojilerinin devreye alınmasıdır. Bunun 

                 dışında, eğitim ve farkındalık çalışmaları için risk bazlı bir kurum kültürü altyapısı 

                 oluşturulmasıdır. Birinci savunma hattı siber risklerin yönetiminde işin sahibidir ve bu 

                 sorumluluk duygusu ile hareket etmesi gereken iş birimleridir. Siber güvenlik 

                 süreçlerinin uygulanmasından birinci derecede sorumludurlar. 

                  

 

 

                  İkinci savunma hattında ise, çok detaylı reaksiyon planlarının hazırlanması ve belirli 

                  aralıklarla tatbikat yapılması gereklidir. Ayrıca, işletmenin yer aldığı yönetişimsel 

                  habitatı içeren bilgi paylaşımında yatay ve dikey iletişim yapısı oluşturulmalıdır. 

                  Hatta yer alan birimler, politika oluşturma, siber güvenlik risk yönetim çerçevesini 

                  oluşturma, risk yönetim araçlarını tespit etme ve birinci hat faaliyetlerini gözetim 

                  altında tutarak üst yönetime zamanında ve güvenilir rapor halinde iletme ile 

                  yükümlüdürler. 
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                  Üçüncü savunma hattı ise, iç denetim birimi vasıtasıyla üst yönetimin tüm süreçlere 

                  yönelik etkili denetimini gerektirir. 

 

      101. Konuya İlişkin Son Olarak Neler Söylemek İstersiniz? 

                 Siber saldırıların önlenmesinde temel prensip, öncelikle işletmenin sınır güvenliğinin  

                 (uç ve son nokta güvenlikleri çerçevesinde, fiziki güvenlik, kötücül yazılımlara karşı 

                 yazılımlar, gelişkin güvenlik duvarı uygulamaları, IDS, IPS, SIEM, Şifrelemeler, VPN, 

                 BYOD, Listeleme uygulamaları, yamalar ve diğer teknoloji uygulamaları ile) 

                 sağlanmasıdır. Bunlara ek olarak, iş süreçleri, erişim yetki tayinleri, insan kaynakları 

                 yönetim,   eğitim ve farkındalık çalışmaları, destek hizmetleri yönetim süreçleri,  

                 veri depolama çözümleri, iş sürekliliği planları gibi unsurlar yer alır.  

                 

 

 

 

                  Eğer sınır güvenliği aşılmışsa; bu durumda ulaşılan  bilgilerin bütünlüğün bozulmasını,  

                  ele geçirilmesini ve kullanılmasını önleyici tedbirler alınır. Bilgi teknolojilerinin 

                  güvenliğine yönelik acil önlemlere başvurulur. Gerekirse ikincil sistemler hemen 

                  devreye sokulur.  

                 

                  Çok kuvvetli ve çok para harcanan sınır güvenliğinize rağmen birgün bakmışsınız ki, bir 

                  Yöneticiye yönelik yapılan sosyal mühendislik, oltalama gibi yöntemlerin başarılı 
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                   olmasından,   bir çalışandan, destek hizmeti veren işletmeden kaynaklı içeriden bilgiler 

                  siber suçlulara doğru uçup gitmiş!  

                 

                   Bu arada, henüz farkına varmadığımız güvenlik ihlallerinin de keşfedilme zorunluluğu 

                   da unutulmamalıdır. Verizon Enterprise Solutions şirketi tarafından yapılan ve 50 

                   küresel işletmeden elde edilen verilere göre, siber suçluların en ileri düzeydeki siber 

                   güvenlik çemberlerini dahi sadece günler içinde deldikleri tespit edilmiştir. İhlallerin 

                   farkedilmesi ise aylar sürebilmektedir. 

        

                   Bazı temel önlemlere göz atarsak; bilgi kaynaklarının sınıflandırılması, erişim ve yetki 

                   Belirlemeleri, görevlerin ayrılığı ilkesinin uygulanması, log offlara dikkate edilmesi, 

                   her şeyin kayıt altına alınması, veri tabanı güvenliği, veri sızıntısı önlemleri, 

                   BYOD politikaları, geçmişe yönelik Log kontrolleri, kritik talimatların mutlaka ıslak imzalı 

                   olması, çalışanlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları sayılabilir. 

 

                    

 

                Son olarak belirtmek gerekir ki, bilgi güvenliğinin sağlanmasının temel sorumluluk 

                makamı bir işletmenin üst yönetimidir. Bilgi güvenliği ve içiçe olduğu bilgi teknolojileri 

                güvenliği ve siber güvenlik sadece bilgi teknolojileri yöneticilerinin sorumluluğuna havale 

                edilerek sağlanamaz. Kaynak tahsisi kararları alınırken, bilgi güvenliğinin sağlanması 

                bakımından hangi risklerden kaçınılması, hangilerinin kabul edilmesi, hangilerinin  

                azaltılması ve hangilerinin transfer edilmesi gerektiği ortaya konulmalıdır. Güvenliğin 
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                sağlanmasında, tutarlılık, disiplin ve sürdürülebilirlik temel ilkeler olmalıdır. Güvenliğe 

                yönelik cömert bütçelerle en son teknolojileri içeren bilgi teknolojileri araçları 

                kullanılabilir; ama hiçbir zaman unutulmaması gereken husus: bilgi güvenliğinin 

                sağlanmasında en zayıf halka insandır. 

 

                  

                EKLER: Bülent Hasanefendioğlu’nun konuya ilişkin makaleleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çekince Bildirimi ve Teşekkür 

 

Bu kitapta yer alan bilgiler Bülent Hasanefendioğlu tarafından güvenli olduğuna inanılan 

kaynaklardan elde edilmiştir. Bununla birlikte, kitapta bahsedilen konulardan kaynaklanan eksiklik 
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ve hatalara ilişkin üçüncü sahısların uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı zararlardan yazar ve 

yayıncı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kitap, iş dünyasını bilgilendirmek amacıyla 

hazırlanmış olup herhangi bir iş faaliyeti için öneri ve hukuksal görüş olarak yorumlanmamalıdır. 

Bu vesile ile, bilgi ve fikirlerinden yararlandığım kişi ve kurumlara şükranlarımı sunarım. 
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 Makaleler- Bülent Hasanefendioğlu 
 
 
GDPR Risk Sources: Ransomware  
 
 
WannaCry, WeCry, WanaCyrpt, WeCyrpt… 
 
You are an IT staff/manager and think about your prestige level inside your entity after 
appearing one of those ransomware attacks on the screen… 
  
Ransomware attacks are and surely will be the main cyber threat that can hardly be stopped. 
The entities desperately looking for new security tools to avoid. The new GDPR regulation will 
dramatically increase the cost of the side-effects of ransomware attacks on the entity’s 
financials. 
 
If you are ready to see the realities on ransomware attacks, I want to share with you a recently 
released report of Sentinel One’s Global Ransomware Survey which has been finalized before 
2018 summer. Then we can revise the security essentials against ransomware attacks: 
 
 Six in ten (56%) surveyed decision makers report that their organisation has suffered a 

ransomware attack in the last 12 months, compared to under half (48%) who said the 
same in 2016.  

 According to almost seven in ten (69%) respondents, the most successful ransomware 
attack resulted in the attacker being able to encrypt some files/data.  

 69% say that the ransomware attacker was able to gain access to their organisation’s 
network by phishing via email or social media network.  

 Around two in five report that access was gained by a drive-by-download caused by 
clicking on a compromised website (44%) and/or an infection via a computer that was 
part of a botnet (42%).  
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 The type of devices/systems most likely to be impacted by the ransomware attack(s) are 
desktop PCs (80%), servers (57%) and mobile devices (38%),   

 The types of data that are most likely to have been affected in the past 12 months were 
employee (45%), customer (38%) and product (37%) information. 

 Around half report that they did/would notify the CEO/board (53%), inform law 
enforcement (49%) and/or notify data protection regulators (45%). 

 According to respondents, the ransomware attack was successful because an employee 
was careless (51%) and/or anti-virus was in place but it did not stop the ransomware 
attack (45%).  

 Almost all (94%) cite that there has been some impact on their organisation because of 
ransomware attacks in the past 12 months, with the greatest impacts being an increased 
spending on IT security (67%) and a change of IT security strategy, to focus on mitigation 
(44%).  

 More than one in ten report that organisation has received negative press/bad publicity 
(14%) and/or seen senior IT staff lose their jobs (14%). 

 Nearly three in four (72%) surveyed decision makers agree that organisations are turning 
to cyber insurance now that the possibility of fines is higher with the GDPR and over half 
(52%) say that their organisation has lost faith in traditional cyber security, such as anti-
virus. 

 The average estimated number of employee hours dedicated to replacing encrypted 
data with back-up data or attempting to decrypt the encrypted files amounts to 40 
hours.  

 Of those whose organisation has suffered a ransomware attack in the last 12 months, 
the average estimated business cost as a result of the ransomware attack(s) is USD 
786.347. 

 Around a third (34%) of respondents report that their organisation’s third party suppliers 
or partners were not affected by the attack. 

 Less than half (46%) of respondents say that their organisation did not pay a ransom 
because they decrypted the data themselves/had backups. Entities paid the ransom 
because the cost of paying the ransomware was less than the lost productivity caused by 
downtime from the attack (58%) and/or the cost of paying the ransom outweighed the 
cost of restoration/damage to business (56%). 

 Around one in five (19%) admit that their organisation paid the ransom demanded by 
the attacker every time. The most common reasons for not doing so are that they did 
not need to as they had back-ups/were able to decrypt themselves (51%) and because it 
is their organisation’s policy not to pay ransoms, saying that on ethical grounds they do 
not pay criminals (43%). 

 Nearly six in ten (58%) report that even though their organisation paid the ransom, the 
extortionist tried to extort a second ransom after receiving the first payment and around 
four in ten (42%) say that the extortionist did not decrypt the affected files despite 
receiving the payment. 

 The most likely motives for cyber-attackers are financial gain (62%), simple disruption to 
a successful business (38%) and cyber espionage (31%).  
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 Three quarters (75%) of respondents agree that behaviour based analytics is the only 
way to catch more complex ransomware attacks. 

 
One of the strategic solution should be based on human sources of the entity with the support 
of technological security tools against ransomware attacks. 
 
The security essentials can be briefed as: 
 
 Effective IT Governance Practices 
 Training and Awareness Activities (especially taking in consideration of the most popular 

instrument is phishing that attackers used) 
 Patch Management 
 Advanced Antivirus/Anti-malware and Firewall Tools 
 Regular Backup Policy and Offline Backups. 

 
The entity security concept against ransomware should based on to avoiding and reaction 
processes but not to finance the attackers for the future victims. 
 
Dijital Hız ve Esnekliğin Sağlanması! 
 
Şirketlerin kendi kurumsal özlerini, oluşturdukları stratejileri, sundukları değerleri ve yarattıkları 
farklardan oluşan rekabet avantajını korumanın süresinin artık teknolojik değişimlere 
adaptasyonda başarı hızıyla paralel olduğunu bilmem belirtmeye gerek var mı acaba? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bilgi Teknolojileri Yönetişiminde 3’lü Savunma Hattı Metodu 
Uygulaması 
 
 
Tüm yolların çıkacağı yer her ne kadar Roma olsa da, şirket yönetimi için hedeflerin gerçekleşmesi 
bakımından yolların çıkış noktası kaynakların güvenli ve verimli kullanımıdır. Şirketler için Roma’ya 
ulaşma, yönetişimsel habitat ile çatışmadan pazardaki konumlarını güçlendirme ve karlılıktır. 
Araçlar değişse de, amaçlar değişmemekte…  
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Kurumsal iç kontrol mekanizmalarının etkinliği ve güvenilirliği, üst yönetim açısından iş modelinin 
emniyetini sağlamada temel bir göstergedir. Bir yandan kurum hedeflerini gerçekleştirme çabası, 
diğer yandan karşılaşılabilecek engelleri yönetmeye harcanan zaman maliyeti… Bir yandan 
hedeflenen yüksek hizmet kalitesi, en üstün teknolojik donanım ihtiyacı, diğer yandan maliyetler…  
 
Yüksek bütçe ve büyük emekle oluşturulan stratejiler ile konulan hedefleri gerçekleştirmek için 
yapılan yatırımların emniyetini sağlamak, teknolojiye gömülmüş günümüz iş dünyasında üst 
yönetimin temel konsantrasyon konularından birisi haline gelmektedir. Ayrıca, ulusal ve 
uluslararası düzenleyici kuruluşlar ve mesleki iş yapma çerçeveleri, bilgi teknolojileri yönetim ve 
kontrolünde üst yönetimi birinci derecede sorumlu ilan etmektedirler. Bu durum da, üst yönetime 
karar alma ve icrai temel fonksiyonları içerisinde ilave bir zaman kullanma yükü getirmektedir.  
 
Kurumlarda, hem işlerin kaliteli yapılması, hem de işlerin yapılması için güvenli bir iş ortamı 
oluşturulması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Son dönemin parlayan yıldızı 
yönetişim güvenliği konsepti de üst yönetimi bu açılardan zorlamaktadır.  
 
Yönetişim güvenliği konseptinin öngördüğü düzeyde kurumlarda hedeflere ulaşma bakımından 
yapılacak işlerin kalite ve emniyetini daha etkin düzeyde sağlamaya yönelik son yıllarda popüler 
olan modellerden birisi de 3’lü Savunma Hattıdır. 
 
3’lü Savunma Hattı ile, şirket içerisinde yer alan birimler üç ana hatta ayrılır. Faaliyet birimleri 
birinci hatta, destek birimleri ikinci hatta ve iç denetim de üçüncü hatta yer alır. Bunların üzerinde 
ilgili üst düzey yöneticiler, ihtisas komiteleri ve yönetim kurulu yer alırken; bir yandan da, üst 
yönetim ve hatlar, adeta bir gölge savunma hattı işlevi gören diğer yönetişim unsurları ile yapışık 
ve içiçe etkileşimde olurlar. Diğer yönetişim unsurlarını somutlaştırırsak, hissedarlar, düzenleyici 
ve denetleyici kuruluşlar, bağımsız denetim, bilgi teknoloji ve diğer destek hizmetlerini içeren 
danışmanlar/tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar…  
 
3’lü Savunma Hattı modeli ile hem referans unsurları, hem çalışanların, birimlerin ve hatların 
rolleri hem de kurum içi koordinasyon ve işbirliği altyapısı net ve açık biçimde belirlenir. Bilgi 
teknoloji yönetiminde de, kademeli ve etkili bir yapıyla, operasyonel sistemin şirket hedeflerine 
uygun hata, ihmal ve suistimal risklerinin etkin yönetim ve kontrolü sağlanır. 
 
Şirket üst yönetimleri, günümüz iş atmosferinde ancak yönetişim unsurlarının çizdiği çerçevede 
kendi yollarından yürüyebilirler. Yolun açıklığı ve güvenliği de, 3’lü Savunma Hattı modelinin 
sağlayacağı etkin iç kontrol sistemi ve bilgi güvenliği yönetiminden geçer. 
 
 
Digital Transformation > IT Project! 
 
The latest research results of Fujitsu Company shows that more than 60 % of the digital 
transformation projects were failed and created remarkable loss figures by 2017. Average cost 
of 33 % of the projects are around 423.000 € which has been cancelled by the top management. 
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And 25 % of the finished projects were  classified as unsuccesful project which had an average 
cost to one entity is around 555.000 €.  
 
These results prove that digital transformation has different characteristics than other projects 
of an entity. The entities should understand the new reality that instead of them digital world is 
game builder anymore. The digitization projects should based on holistic, iterative and scalable 
concepts. At least, IT, finance and HR practices should be driven as paralel organizational 
structure under the strong support of tone at the top and also business processes will be 
covered by quickness, simplicity, standartization, sharing and constructive collaboration. 

Accenture advises necessary digital transformation actions to the  leaders in five steps: 

 understand where you are and develop your digitization strategy, 
 build strong foundations, 
 differentiate your company through digitization, 
 monitor your progress continuously through the right governance structures, 
 do not underestimate the importance of macro-level collaboration. 

 

On the other hand, TDG Global accepts that the single secrecy of digital transformation is 
successful adaptation of the comprehensive technological instruments with qualified human 
resources. An entity can build other elements related with digitization on this strategical target. 
The other vital elements should be: HR practises, peer to peer digital strategy, digital business 
design, efficient digital organizational structure, business process re-designing, customer 
experience & digital marketing, analytics, supervisory activities including internal audit and 
digital finance strategy & management. The entity that respect carefully to the above 
mentioned business structure can easily catch the success on realization of her strategies.  

Successful digital transformation processes help to the entity in different dimensions: efficiency, 
effectiveness and economy in business processes, increasing customer loyalty, cost saving, 
compact financial management, active HR practices, developed technological infrastructure 
against potential disrupted technologies, opening innovation channels, designing mantality, 
creative collaboration level with the ecosystem, quickness and flexibility on decision processes… 
All these factors will make the entity sustainable and also provide competition advantages…  
 
If the basic motivation of the digitization will be data analytics and data management,  it will 
provide synchronous information flow to all stakeholders inside the entity governance system. It 
will also support risk management and security processes. 
 
Successful digitization is the pre-condition of having Industry 4.0 standarts in the company. The 
future winners will be the transformers what they are doing and why they are doing to  
 economical value. 
 

The future winners will be hold the below mentioned characteristics: 
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 Integration with the customers, 
 Provide excited services and products which are relevant with needs, 
 Having useful and secure integration with their governance habitat, 
 Employing talents and developing them, 
 The full adaptation between HR and comprehensive technologicies, 
 Inspiring from insights and quick & flexible decision mechanisms, 
 Prestige building and protection, 
 Learner and designer corporate culture. 

 
 

Rebranding Your Success in Automotive Sector 

We are in year 2018 and let’s think about a CEO for a moment who can not obtain all necessary 
datas from Finance, Production, Sales&Marketing, HR, IT etc. departments.        Also, let’s 
imagine about another CEO at the same company in 2022 (probably current CEO will be 
replaced with another one!) which couldn’t have enough results yet on the digital 
transformation of the entity. Finally, let’s think about the level of competition advantage of this 
entity under the analists predictions that there will be at least 80 times more by 2022 the digital 
content compared to what exists today… 

Data management is becoming as ‘everything of a company  in automotive sector’ as like as 
other sectors. Disrupted innovations, social media platforms, video-sharings, ecosystems and 
regulators like other essentials of the entity governance system are driving the business models 
of the sector.  

 

 

 

 

 

There are 5  technological trends which have disrupted effects on the automotive sector. Let’s 
take a glance at them: 

1. Data Management: The manufacturing entities are obliged to have the comprehensive 
data management systems for managing, update, analyze big datas to make quick and 
flexible decisions on  establishing strategies and applications. Especially for the 
automotive sector it is very important to receive on-line datas from the production 
machines to make analysis and take different necessary action on time.  
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2. Robotics Technology: Robots are capable of producing more and higher quality products 
and also providing safer working environments. In addition to these specialties,  robots 
are equipped with sensors to provide datas. These datas are the basic elements of a 
production data management system to predict the potential maintenance needs, 
quality level, production evaluations etc. It is better not to forget the low cost advantage 
of them… 

3. AI: AI technology is the most important invention for the manufacturing companies. 
They are simply defined as algorithms those have the ability to learn and transforming 
the way that the automotive industry collects information and predicts consumer trends. 
Smart factories with integrated IT systems are providing the relevant data to increasing 
production capacity by 20 %.  

4. Cloud & Mobile Technologies: Both of them are vital elements for the manufacturing 
entities to increase the effiency in the processes. Cloud technology is capable to present 
IaaS, SaaS, PaaS sevices. Big Data analysis, CRM, Cyber Security, cost saving for 
investment sources are the other advantages of the cloud technology. 

5. IoT And Industry 4.0: IoT is simply reducing cost and also highly effective on time and 
source management. On the other hand,  Industry 4.0 is representing the vision of the 
interconnected factory where equipment is online, intelligent and capable of making its 
own decisions.  

The leaders of the automotive industry who have the intelligent awareness of the very fast  
technological developments effects on their entity’s business sustainability have also capacity 
rebranding their digital readiness for the future business models. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijital Çağın İş Modeli Nasıl Olmalı? 
 
 
Dijital dünya ile gelen birinci dalgada, bazı geleneksel iş kolları kurulan e-ticaret platformlarından 
yeni bir pazarlama kanalı olarak kazanç ve verimlilik sağladı. Bu durum ise, şirketlerin çevikliğinde 
rehavete yol açtı. Günümüzde bazı şirketler aktif olanın kendileri değil dijital platform olduğunu 
bilmemektedirler. Dijital kanal artık herşeyi kapsıyor ve bu kanal üzerinde müşteriler mobil 
cihazlarla birlikte yeni talepler oluşturmakta ve şirketleri yeni ürünlere, yeni uygulamalara, yeni 
fiyatlandırmalara zorlamaktadır. 
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Bahsettiğimiz yeni durumla başedebilmek ve ötesinde yeniliklere liderlik edebilmek için mevcut 
iş modelleri ayrıntılı olarak gözden geçirilmeli, değişikliklere tabi tutulmalı veya tamamen 
değiştirilip yeniliklerin keşfedilmesi gerekmektedir.  
 
Bir şirketin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için tasarlanan genel kabul görmüş iş modeli iki 
konuyu kapsar: 
 

1. Müşterilere sunulacak ilgi çekici bir değer önergesi. 
2. Değerin, kaynaklara ulaşılması ve kaynakların organizasyonuyla fark yaratılmasıyla 

sunulması. 
 
Buradan şunu çıkartıyoruz: mevcut ürün, piyasa ve çalışma yöntemlerinde farklılıklar yaratanlar 
rekabet avantajında hep bir adım önde olacaktır. Önemli değişimleri yaşayacak ve tamamen yeni 
işler kuracak cesaret ve kültüre sahip şirketler pastadaki dilimlerin yeni tadıcıları olacaklar. 
Günümüzün risk odaklı kültüre sahip büyük muhafazakar fakat dijital dönüşümlerini daha yavaş iş 
modellerine adapte eden ve alışageldikleri üzere pazarda kendini ispatlamış işlere odaklanarak 
değişen şirketlerle birlikte yer alacaklar. Örneğin bankalar, öz işleri risk yönetmek olduğundan gün 
geçtikçe özlerine yoğunlaşıp muhtemelen ürün geliştirme ve hizmet verme işlerini 
ekosistemlerinde yer alan  Fintechlere, destek hizmetleri şirketlerine devredeceklerdir. Bankalar 
rekabet ortamında başarı için ihtiyaç duydukları ürün geliştirme, karar süreçlerinde hız ve 
esnekliği bahsettiğimiz kurumları bünyelerinde tutup destekleyerek sağlayıp stratejik hedeflerini 
gerçekleştireceklerdir.  
 
Çalışanlar, destek hizmetleri, ortaklar ve diğer paydaşlardan oluşan stratejik networklerle birarada 
devamlı online olan dijital networkler de şirketlerin kaderinde etkili olacaktır. Dijital networkler, 
organik, kendi kendini organize eden ve devamlı iş başında olanlardır. Burada dikkat edilmesi 
gereken konu, dijital networkler yeni fikirler ortaya koyarak olağanüstü yeni fırsatlar sunabilir, 
mevzuat değişimlerine yol açabilir, politikaları değiştirebilirken; diğer yandan, şirketlerin itibarları 
bir anda yerle bir olabilir.  Çünkü artık, doğru halkalar içerisinde yer alma, tartışmalara katılma, 
sanal dünyada aktif, pozitif bir ruhla hareket etme, 7/24 real time bağlantı, karar verme 
süreçlerinin etkinliğinde iç görülerimizden yararlanma, online/offline da olsanız yaptığınız herşey 
markanızla ilgili…  
 
Dijital teknoloji, sunduğu yeni teknolojilerle ürün geliştirilmesi, dağıtılması ve tüketim 
alışkanlıklarının değiştirilmesini daha hızlı ve daha kökten değişikliklerle sunuyor.  Bu nedenle, 
geleceğin kazananları, yer aldıkları yeni dijital ekonomiyle uyumlu olarak, heyecanlı, yaratıcı ve 
dinamik bir yapıda işbirliklerini temel alıp ne yaptıkları, niçin yaptıkları ve nasıl yaptıklarına yönelik 
dijital transformasyonu ekonomik faydaya dönüştürenler olacaktır. 
 
Dijital çağın iş modellerine sahip geleceğin kazananları;  
 
 Müşteriyle bütünleşen, 
 İhtiyaçlarla ilintili ürün sunan, 
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 Heyecan verici ürün sunan, 
 Yönetişimsel habitatı ile faydalı etkileşim içerisinde olan, 
 Karar verme süreçlerinde  kazanılan iç görüden ilham alan hız ve esnekliğe dayalı olan, 
 Çalışanların potansiyellerinin önünü açan, 
 Ekosistem unsurlarını içselleştirip kazan-kazan işbirliği yapısı kuran, 
 İtibar kazanan ve itibarını koruyanlar olacak. 

 
 
 (Konuya ilgi duymamda ve bilgilenmemde esin kaynağı olan Blefield J., Heisterberg, R. & Verma 
A., Moore, J., Parkkinen H.M.’ye  sonsuz teşekkürlerimi sunarım.) 
 
 
 
ŞİRKET GELİRLERİNİN % 5’İNİ ‘FARELER KEMİRİYOR’! 

ACFE (Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği)’nce dünya genelinde yapılan 
araştırma ve analizlere dayanılarak iki yılda bir Uluslara Rapor* yayınlanmaktadır. 30 Mart 2016 
tarihinde yayınlanan ve 114 ülkeden gelen verilere dayanan son rapordaki tespitler, kurumun 
daha önceki dört raporunda yer alan verilerle  büyük benzerlikler taşımaktadır.   

Zengin bir içeriğe sahip raporun ilgili bölümlerinde belirtildiğine göre, iş suistimaline uğramış bir 
şirket ortalama olarak gelirlerinin % 5’ini kaybetmektedir. 2015 yılında tespit edilen iş 
suistimalleri, rapor kapsamındaki ülkelerdeki şirketlere toplam 6.3 milyar USD tutarında zarar 
vermiştir. Vaka başına gerçekleşen medyan zarar 150.000 USD; buna karşın hesaplanan 
ortalama zarar ise 2.7 milyon USD’dir. Her sektörde ve şirketlerin herbir departmanında iş 
suistimali vakaları tespit edilmiştir. Suistimal riskinin yönetimi bakımından daha hazırlıksız olan 
KOBİ’ler iş suistimallerinden büyük işletmelere göre daha fazla zarar görmektedirler. Rapor özet 
verilerini değerlendirdiğimizde bile,     bir şirkette iş suistimali sonucunda sadece öngörülen 
ortalama zarar oranı (% 5)  gerçekleşse bile, günümüzde küresel ve sert rekabet koşulları altında 
yaşam savaşı veren şirketler için yüksek risk düzeyi içeren ciddi bir ‘rekabet avantajı’ kaybı 
olacağı aşikardır. 

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve birçok şirketin 
iflasına neden olan iş suistimalleri olayları, işletmelerde proaktif suistimal riski yönetimini önemli 
bir stratejik enstrüman haline getirmiştir. Ayrıca, skandalların birbiri ardına patlak vermesiyle, 
dünya genelinde hemen hemen tüm ülkelerde kanun koyucular, üst düzenleme ve gözetim 
kurumları (ülkemizde SPK, BDDK gibi) konuya süratle reaksiyon göstererek riskin yönetim ve 
denetimine yönelik yeni yaptırım ve uygulama paketleri yürürlüğe koymuşlardır.  

Risk, işletme faaliyetleri bakımından istenmeyen; buna karşın, faaliyetler yürütülürken 
işletmenin karşı karşıya kalabileceği, alınan tüm önlemlere rağmen iş yaşamının doğası gereği 
gerçekleşmesini   % 100 kontrol altına alamayacağı, gerçekleştiğinde ise şirketi darbesi 
paralelinde olumsuz düzeyde etkileyecek olaylardır. Riskin etki şiddeti ise, içerdiği belirsizlikte 
saklıdır. Yani, karanlıkta ‘neyin, ne zaman, niçin, nasıl, nereden’ ve hangi öznenin etkisiyle ortaya 
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çıkacağı daha da belirsizdir. Riskler, içerdikleri tehdit unsurlarıyla işletme hedeflerinin 
gerçekleştirilmesini tehlikeli hale sokmaktadır.  

Son dönemde büyük önem kazanan etkin kurumsal risk yönetimi çalışmalarında, ayrıntılı bir 
plan (blueprint) hazırlığı ile işe başlanır. İşletmenin önündeki süreçte yaşayabileceği muhtemel 
risklere ilişkin olarak hazırlanan bu plan kapsamında oluşturulacak proaktif politikalar ise: 
risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, tasnif edilmesi, minimize edilmesine ve her şeye 
rağmen gerçekleşen riske karşı alınacak aksiyonlara yönelik  uygulamalar geliştirilmesini esas 
alır.  

Kurumsal Risk Yönetiminde ana unsurlardan birisi de suistimal riskinin yönetimidir. Uluslararası 
Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE)'nin dar anlamda yaptığı tarifte iş suistimali 
(Fraud), 'Çalışanın işveren kuruluşa ait varlıkları kasti olarak kötüye kullanması veya zimmetine 
geçirmesi yoluyla kişisel zenginliğini arttırma amacıyla mesleğini (görevini, yetkisini) kullanması’ 
olarak tanımlanmaktadır.  

Peki, işletmede suistimal riskini de içeren kurumsal risk yönetimi politikaları oluşturulduktan 
sonra, işletmenin muhtemel risklerden azami ölçüde  korunmasını sağlayacak ‘çelik zırh’ hangi 
koşullar altında sağlanır? 

Riskin proaktif yönetiminde**, öncelik işletme üst yönetiminin kendilerinden başlayarak riskler 
konusunda şirket genelinde tüm çalışanlar ve paydaşlarda farkındalık yaratması olmalıdır. Ama 
sadece riskin farkında olmakla, belirsizlik yönetilemiyor. Farkındalık, ancak riskle mücadelenin 
her anında üst yönetimce bilinçli bir tutumla taçlandırılırsa risk yönetimine etkinlik sağlayacaktır. 

KPMG’nin GFK Türkiye’ye yaptırıp sonuçlarını Yöneticilerin Bakış Açısı ile Türkiye’de Suistimal 
adıyla yayınladığı ve üst düzey yöneticilerin suistimal farkındalığı ve önlemleri konularında 
yaşadıkları çelişkileri net biçimde ortaya koyan  önemli bir araştırma sonucuna göre: Türkiye’de 
farklı sektörlerde görev yapan üst düzey yöneticilerin yüzde 93’ü suistimalin Türkiye için önemli 
bir sorun olduğunu, yüzde 57’si önümüzdeki iki yıl içinde suistimal riskinin artacağını, yüzde 81’i 
çalışma yaşamlarında en az bir suistimal vakası ile karşılaştıklarını, yüzde 23’ü 10’dan fazla 
suistimal vakası yaşadıklarını belirtmelerine karşın; yüzde 92’si suistimalin kendi şirketleri için 
büyük bir sorun olmadığını, yüzde 30’u şirketlerinde herhangi bir suistimal riski olmadığını ve 
önümüzdeki üç yıl içinde de olmayacağını düşünmektedirler.  

Gerçekleştirilen araştırma, farkındalık kavramının sadece düşünsel boyutta farkında olma değil, 
uygulamada da aktif farkındalığın gerektiğinin bir ispatıdır. Acaba üç yıl sonra yapılacak 
araştırmada, aynı yöneticilere aynı sorular sorulduğunda, sorumluluklarını üstlendikleri kaç 
şirket suistimallerden dolayı hangi ölçüde zarar görmüş olduğu öğrenilecektir! Bu arada, aynı 
araştırmada yöneticilerin suistimali önlemeye yönelik en önemli araç varsaydıkları ‘iç kontrol 
sistemi’ işletmede eğer hakkıyla organize edilip gözetim altında tutulmuyorsa içi boş bir kavram 
olarak algılanmalıdır. 

Riskin proaktif yönetilmesinde atılacak ikinci adıma gelirsek, şirket içerisinde etkin bir kontrol 
ortamının oluşturulmasıdır. Kontrol ortamı kavramını ‘yönetim, yönetim kurulu ve denetim 
kurulunun, kurum içi kontrolün önemine ilişkin tutum ve davranışları’ olarak tanımlayan IIA (İç 
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Denetçiler Enstitüsü)’ne göre bir işletmede etkin kontrol ortamı şu unsurlardan oluşur: 
dürüstlük ve etik değerler, yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı, organizasyon yapısı, yetki ve 
sorumluluk dağıtımı, insan kaynakları politikası ve uygulaması ile çalışanların yetkinliği. 

Üçüncü adım ise, işletme içerisinde etkin iç kontrol sisteminin oluşturulmasıdır. İç kontrol 
sistemi konusunda ya işletmeye özgü bir model tasarlanabilir ya da popüler modellerden 
yararlanılabilir (örneğin COSO İKS). Tasarım esnasında kontrol süreçleri hayati önemdedir. Yine 
IIA’nın tanımıyla, ‘kontrol süreçleri, riskin bir kurumun kabul etmek isteyeceği seviyede kalması 
gayesiyle tasarlanan ve işletilen kontrol çerçevesinin bir parçası olan faaliyet, politika ve 
prosedürler. Son teknolojiye dayanan bilgi işlem sistemi temelinde  iş süreçlerinin hem tasarımı 
hem uygulamaya konulması hem de yürütülmesi çok önem arzetmektedir. Tabii ki, 
düzenlemelerin de kağıtta kalmaması gerekir. 

Planlama yapıldı, organizasyon altyapısı hazırlandı, politikaların uygulaması koordineli bir şekilde 
başladı ve her şey bitti mi? Tabii ki, bitmedi... Çünkü bu bir sinema filmi değil! Şirket faaliyetleri 
devam etmekte, şu bitmeyen pembe diziler gibi... 

Proaktif risk yönetiminin son adımında ise, gözetim fonksiyonu kapsamında; sağlıklı bir bilgi 
işlem sistemi raporlaması, yetkili kontrolleri ve veri analizleri ile ‘işlem sıhhatı’ sağlanmalıdır. 
Ayrıca, bütün işletme  faaliyetlerin etkili, etkin ve ekonomik olup olmadıkları periyodik olarak 
yapılacak şirket içi denetimlerle makul güvence altına alınmalıdır. Bu son adımla birlikte 
işletmede tüm boyutlarıyla oluşturulan proaktif risk yönetim yapısı, üst yönetimin kararlı 
takibiyle (periyodik gözden geçirmeler, geri besleme mekanizmaları, revizyonlar, reaksiyonlar) 
entegre ve senkronize bir sistem halinde 7/24  mesai vermeye devam etmelidir. 

Son söz: yapılan araştırmalar sonucunda bir işletmeye sadece iş suistimal riskinin realize 
olmasının verebileceği ortalama potansiyel zarar % 5  olarak (karlılığa etkisini siz düşünün) 
öngörülmekteyse; şirketlerin karşı karşıya kaldığı ve iç-dış suistimallerin, iş süreçlerindeki 
hataların ve ihmallerin neden olduğu  tüm riskleri gerçekten çok iyi yönetmeliyiz! 

Bülent Hasanefendioğlu 

*ACFE 2016 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, Marc 30, 2016. 

** Hasanefendioğlu, Bülent İş Suistimal Rehberi – Proaktif Yönetim Modeli, 2015 

The Unknown Heroes of Innovation: Neurodiverse People 
Inovasyonun Bilinmeyen Kahramanları: Nöroçeşit İnsanlar 
 
Nöroçeşit insanlar, öğrenme becerisi ile işte çalışma, evde yaşama standartlarını olumsuz 
etkileyen nörolojik özelliklere farklı yapı ve düzeylerde sahip olan insanlardır. Otizm, disleksi, 
dispraksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan insanlar bu kapsamda kabul edilmektedir. 
Dünyada her elli kişiden birinin nöroçeşitliliğe sahip olduğu tahmin ediliyor. 

Şu andaki algı dünyamız ışığında nöroçeşitlilik sahibi olduğu iddia edilen ünlüler listesine 
baktığımızda şaşırmamak elde değil: Thomas Edison, Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson, 
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Michelangelo, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Ludwig van Beethoven, Isaac Newton, Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, Nikola Tesla, Steven 
Spielberg, Muhammed Ali, Tom Cruise, Jim Carrey, Paris Hilton ve daha niceleri… 
 
Listedeki ünlülerin hangilerinin gerçekten nöroçeşitlilik sahibi olduğu yayınlanmış tıbbi raporlar 
olmadığı için bilinemese de nöroçeşitlerin aşağıda yer alan olağan üstü özelliklerini şahsen çok 
kıskandım. Hele aşırı dürüstlüklerinin iş ortamlarında yol açtığı ‘sorunları’ okuyunca acı acı 
güldüm. 
 
Uluslararası kaynaklarda yer alan verilerde,  nöroçeşitlilik sahibi insanların % 60’ının normal veya  
üstü zekaya sahip olduğu, aralarında çift ana dal, yüksek lisans diplomalılar, patent sahipleri 
olanlar bulunduğu; buna karşın, işsizlik oranının ülkeler bazında % 80’in üzerinde olduğu ifade 
edilmektedir.  
 
Net olarak belirtmek gerekir ki, nöroçeşitlilik bir hastalık değildir. Yapılan çok sayıdaki bilimsel 
çalışmalarla ulaşılan sonuçlara göre, insan genindeki normal ve doğal çeşitliliğin bir sonucudur 
ve her birey bir ölçekte nörolojik olarak farklı yeteneklere sahiptir. 
 
İnsan kaynakları yönetiminde günümüzün en önemli hedefi, kurumun ihtiyacını gidermek için 
tanımlanan göreve göre yetenekli insanları istihdam etmek, geliştirmek ve mümkün olduğu 
ölçüde kurum bünyesinde tutmaktır. Burada esas amaçlanan, işe alınan yeteneklerin inovasyon 
çalışmalarını teşvik ederek kurumun soyut bilgi varlıklarını daha değerli hale getirmek ve 
teknolojinin baş döndürücü hızla değiştiği dijital global iş atmosferinde kuruma rekabet avantajı 
sağlamaktır. 

İnsan kaynaklarının hedefe yönelik tüm bu çabalarına karşın, yayınlanan istatistiklere 
baktığımızda, hedeflenen yetenek sayısının ancak yarısının istihdam edilebildiği göze 
çarpmaktadır. Bu nedenle, global şirketlerden başlayarak detaylı olarak ortaya konulan işe göre 
ihtiyaç ve adayların sahip olması gereken niteliklerle yeni istihdam edilecek yetenek havuzunun 
büyütülmesi hedeflenmektedir. Dijital yeteneklerin aslında normalden farklı insanlar 
olduğundan hareketle, hem işe alım süreçlerinde radikal değişiklikler, hem de çalışma koşullarında 
istihdam edilecek yeteneğin kendini rahat ve güvende hissedeceği düzenlemeler yapılmaktadır. 
Son yıllarda, SAP, Microsoft, EY, PWC, IBM, HP, Ford, JP Morgan, Chase, UBS gibi banka ve şirketler 
ile ülkelerin savunma ve diğer bakanlıklarında nöroçeşitlere yüksek düzeyde yetenek ve beceri 
isteyen farklı görevlerde istihdam sağlanmaktadır. 

Medyada yer alan haberlerde, Avrupa Birliği genelinde 2020 yılına kadar  800.000 IT çalışanı açığı 
olacağı yer almaktadır. En büyük ihtiyaç ise, nöroçeşitlerin çok yararlı olacağı veri analitiği ve IT 
hizmetlerinin uygulanmasında olacaktır.  

Nöroçeşitlerin istihdamının önemini ilk farkeden ve somut başarılı sonuçlar elde eden şirketlerden 
SAP, farklı ülkelerdeki ofislerinde yürüttüğü Autism at Work programı çerçevesinde 2020’ye kadar  
çalışanlarının %1’inin nöroçeşitliliğe sahip insanlardan oluşmasını hedeflemektedir. 
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Çalışanlarının % 75’inden fazlası nöroçeşit olan,  kar odaklı çalışan  nöroçeşit nüfusun istihdamında 
öncü rolü oynamış Danimarka kökenli yazılım şirketi Specialisterne şirketi ise, bünyelerinde 
nöroçeşit çalışan istihdam edecek şirketlere yönelik global nöroçeşitlilik programları ve eğitimleri 
geliştirmektedir. İş performanslarında yüksek verim hedeflenen yetenekli insanlara yönelik 
yapılan işe başlama ve çalışma sürecindeki detay programları hem belirtilen hedeflerin 
gerçekleşmesi için motivasyonu hem de iş sürekliliğini sağlıyor. 

Nöroçeşitlerin, genel olarak bilişsel kabiliyetleri çok üst düzeydedir. Örneğin otizm 
spektrumundaki yer alan  insanlar, metodolojik ve ayrıntıya önem veren bakış açılarına 
sahiptirler, patern tanıma ve farketme, teknik kapasite, sayısal alanda, kavrama gücünde, 
konsantrasyonda ve hafızada yüksek düzeyde yeteneklilerdir. Disleksiler ise, uzaysal zeka, 3 
boyutlu düşünme, mekanik kabiliyet, bütünsel düşünme ve girişimcilik eğilimleri gibi ayırt edici 
özellikleri taşırlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanlarda ise, aşırı yüksek odaklanma, 
yaratıcılık, keşfedicilik, enerji dolu olma ve spontane hareketler örnek olarak verilebilir.  

Nöroçeşitlerin diğer özelliklerine göz atarsak, sorgulayıcı doğaları, yeni şeyleri öğrenmeye son 
derece açık mizaçları, mantıksal düşünmeleri, konularına kendilerini adamaları, yüksek düzeyli 
sorun çözme becerileri, sayısal yetenekleri, farklı yönlerden düşünebilme özellikleri, zorluklar 
karşısında yılmayan yapıları, zekaları ve olağanüstü gözlem yeteneğine sahip olmaları sayılabilir. 

Yukarıda örneklerini verdiğimiz olağanüstü yetenek ve becerilere sahip ve ayrıca son derece 
dürüst ve güvenilir insanlar olan nöroçeşitlere yönelik olarak, iş yaşamına olumlu yansımadığı 
öne sürülen özelliklerine baktığımızda; göz teması sağlayamamaları, sosyal olaylarda sezgisel 
kavrama ve reaksiyon becerilerinin zayıf olduğu, mükemmelliyetçi oldukları, aşırı açık sözlü 
olmaları (!), yanlışların düzeltilmesi konusunda çok aceleci olmaları ve düzensizliğe karşı 
tahammülleri olmamaları belirtilmektedir. Bu özellikler, nöroçeşitlilik tipine göre farklılık 
gösterebilmektedir. 

Nöroçeşit insanların kişisel özellikleri dahilinde başarılı oldukları iş konularına gelirsek; yazılım 
geliştirme ve testleri, programlama, sistem entegrasyon, dijital dönüşüm, siber güvenlik, veri 
girişi, veri analitiği, görüntü analizi, penetrasyon testleri uygulayıcılığı ve SOC (Güvenlik Operasyon 
Merkezi) analistliği, bilgi teknolojileri müşteri destek, mevzuat uyum danışmanlığı, kalite kontrol, 
satış sonrası destek, endüstriyel uygulamalar için IoT (nesnelerin interneti) platformları geliştirme, 
iş analistliği, grafik tasarımcılığı, ürün yönetimi, telefonda müşteri hizmetleri, stratejik planlama, 
hukuk ve bankacılıkta analistlik… 

Örneğin siber güvenlik alanında otizm spektrumundaki çalışan istihdamı son yıllarda hızlı biçimde 
yaygınlaşmaktadır. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bünyesindeki Special Intelligence Unit 9900 
biriminde çalışanların çoğunluğu ülkenin savunma güvenlik sistemine izinsiz giriş tehditleri olup 
olmadığını farketmede olağanüstü başarılar elde ettikleri tespit edilen otizm spektrumundaki 
insanlardır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, nöroçeşitlerin en yüksek istihdam oranı yakaladıkları yer 
dijital dünyanın merkezi konumundaki Slicon Valley’dir. 

Tüm bu gelişmelere karşın nöroçeşitlerin istihdamında hala neden neden büyük zorluklar 
yaşanıyor?                         En büyük neden geleneksel işe alma yöntemleri ve sağlanan çalışma 
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ortamlarıdır diyebiliriz. Ayrıca, devletlerin de hem sosyal devlet ilkesi hem de ekonomik anlamda 
kamuya vergi olarak geri dönüşü olmasına karşın istihdamlarını teşvik edici yeterince politikalar 
üretmemeleri de bir diğer olumsuz etkendir.  

Nöroçeşit insan istihdamının artması bakımından klasik iş ilanları, iş başvuru süreçleri, mülakatlar 
yerine nöroçeşitlilik sahibi insanları da dikkate alan, kullandıkları sosyal medya ortamlarında 
onlara ulaşan, aranan temel nitelikleri az ve öz olarak net ve açık biçimde belirten, basit, teşvik 
edici başvuru süreçleri ve adayların kendilerini iyi hissedeceği sohbet ortamlı detaylı planlanmış 
mülakatların organize edilmesi gerekmektedir. İşe almadan bazılarının önceden basit, net ve açık 
ilan edilen kriterler gereği  elemeye tabi tutulacağını içeren uygulamalar da yapılabilir. 

Nöroçeşit çalışanlar, işe başladıklarında, basit ve anlaşılır bir kurumsal iletişim diline ihtiyaç 
duyarlar. Kişisel esnek çalışma koşulları  ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek 
ekosistemi  (ışıklandırma, kulaklık temini, çalışma yeri, mevcut şirket çalışanlarından mentorlük 
imkanı vb.) sağlanması çok önemlidir. İşin yerine getirilmesi ile ilgili çelişkili ve tutarsız yönetici 
talimatları nöroçeşitlerin performans düzeyini doğrudan olumsuz etkileyen ana faktördür. 
Nörotipik iş arkadaşları ve yöneticileri, önyargılardan arınarak anlayışlı, hoşgörülü yaklaşım 
içerisinde olmalı ve kullandıkları dilde hem daha basit, anlaşılır olmalılar  hem de nöroçeşitlerin 
alayı, mizahı ve abartmayı anlayamayabileceklerini öngörmelidirler. 

Nöroçeşitlere ihtiyaç duydukları iş ortamı sağlandıkça ve konuya ilgi düzeyleri arttıkça, iletişim 
beceri düzeyleri de daha üst seviyede olmaktadır. Yaygın görüşün aksine, müşterilerle karşılıklı 
fikir alışverişi, yüzyüze ilişki konusunda pek sorun yaşamamaktadırlar. Veya diğer insanlar kadar 
sorun yaşamaktadırlar! 

Nöroçeşit çalışanlar, kurumlarında değer yaratma ve belirleme konularındaki çabalara yeni 
perspektifler katabilmektedirler. Kimsenin farkedemediği basit süreç değişim önerileriyle ve 
algoritmalarla verimlilik artışı, sorun çözme, ürün ve hizmet kalitesinde iyileştirme, süreç 
etkinleştirme, risklerin yönetimi, siber tehditleri tespit etme, müşteri tatmini, ekip ruhu (çalışanlar 
arası dayanışma ve diyalog) artışı sağladıkları gözlenmektedir. Somut bir örnek verirsek; SAP’ta 
nöroçeşit çalışanlardan birisi iş sürecinde 40 milyon $ tasarruf sağlayan teknik çözüm geliştirmiş. 

SAP, çalışanlarının farklılıklarını vurgulamak için onları yap-boz parçalarına benzetmektedir ki, bu 
durum günümüz teknoloji dünyasında artık bir zorunluluk haline gelmektedir. Zaten inovasyonun 
bir tanımı da, normal parametreler dışında farklı fikirler bulmak değilmidir? Dijital çağda rekabet 
avantajı sağlamanın yolu inovasyondan geçiyorsa, bu ancak farklılıkları özümseyen ve yetenekli 
çalışanlarını fırsatlar sunarak yöneten bir kurum vizyonu ile mümkün olacaktır.  

Yetenekleri uzaklarda aramayalım, hedeflenen kitlede yer alamayan ‘onların’ çoğu boynu bükük, 
umutsuz, çaresiz ve ailelerine ‘yük’ olmanın verdiği eziklikle  ta içimizdeler! Çalışanlar yap-boz 
parçaları olduğuna göre, sahip olacağımız farklılıklar da peşinden koştuğumuz inovasyonun ateşi 
değilmidir?  
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 (Konuya ilgi duymamda ve bilgilenmemde esin kaynağı olan Austin, R. D.&Pisano, G. P., 
Bloomfield, G.,  Doyle, N., Foxcroft, H., Holland R., Meyerhoff, R., Lawitzke, S., Robinson, J., Wilcox, 
M.F., Wittenberg, A.’ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım.) 

 

 
The Unknown Heroes of Innovation: Neurodiverse People  
 
Neurodiverse People are people who have different structures and levels of neurological traits 
that negatively affect working standards and working with home learning skills. People with 
autism, dyslexia, dyspraxia, attention deficit, hyperactivity disorder are accepted in this context. 
It is estimated that one in every fifty people in the world has neurodiversity.  
We are not surprised to see the list of fame alleged to have neurodiversity in the light of our 
current world: Thomas Edison, Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson, Michelangelo, Vincent 
Van Gogh, Pablo Picasso, Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Isaac 
Newton, Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, Nikola Tesla, Steven Spielberg, Muhammad Ali, 
Tom Cruise, Jim Carrey, Paris Hilton and more ...  
 
Because of there are no medical reports published, it is an unknown fact that the famous people 
in the list has really neurodiversity or not . Despite of this, I become very jealous, when I red the 
extraordinary behaviors of the neurodiverse’s on the below. Moreover, The problems that 
engender of their honesty in daily job environment make me laugh in pain.  
 
International sources say that 60% of people with neurodiversity have normal or above 
intelligence, among them double major, graduate diplomats, those with patent rights; on the 
other hand, the unemployment rate is said to be over 80% on a country basis.  
  
Clearly, neurodiversity is not a disease. According to the results achieved by many scientific 
studies, it is the result of the normal and natural diversity of the human gene, and each person 
has some degree of neurologically different abilities.  
  
Today's most important goal in human resources management is to employ, develop talented 
people according to defined for the institution's needs and keep them as much as possible 
within the institution. The main purpose here, Increase the value of the abstract knowledge 
base in the company via encouraging the newly-hired talent’s innovational activity and give 
company a strength for competition in digital global work atmosphere which has a stunning 
speed on changing its technology.  
 
When we look at the published statistical datas,Despite of the Human Resources effort for a 
target, the hired talent's numbers is the half of the targeted ones. Because of this, starting from 
the global companies,  the targets are become to be shaped according to the performed jobs 
and the talent diversity should be increased with hiring candidates who needs  specific talents 
for the job. Essentially, Digital talents are diffrent from other people, therefore the changes in 
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recruitment progress and the arrangment for their comfort and safe are done in general. In last 
years, The companies and banks such as COSAP, Microsoft, EY, PWC, IBM, HP, Ford, JP Morgan, 
Chase, UBS  and also country's defence industry and the other banks recruiting the 
neurodiverses in different jobs which requires a high level talent and skill. 
 
The news on media, throughout the European Union by the year 2020 800.000 IT workers are 
located will be open. The biggest need is, of Neurodiverses will be very useful in the 
implementation of data analysis and IT services.  
  
From companies that first realized the importance of recruitment of Neurodiverses  and 
achieved tangible results, SAP aims to 1% of employees people with neurodiversity by 2020 
within the Autism at Work program, which is run in offices in different countries. 
   
More than 75% of employees have neurodiverse, Danish origin software company 
Specialisterne, which played a pioneering role in the recruitment of neurodiverse populations, is 
developing global neurodiversity programs and trainings for companies that will employ 
neurological workers in their communities. The detailed programs, for the talented people 
whom targeted to high effectiveness on working performance, both increasing motivation to 
reach on targets and also maintaining work sustainability. 
 
Generally, Neurodiverse's cognitive abilities are very high level. For example, people in the 
spectrum of autism are very ability to methodological and  detail perspectives, pattern 
recognition and realization, technical capacity, numerical area, power of apprehension 
,  concentration and memory. Dyslexia peope have distinctive features such as spatial 
intelligence, three-dimensional thinking, mechanical ability, holistic thinking and 
entrepreneurial tendencies. Attention deficit, in cases of hyperactivity impairment, can be 
exemplified by extremely high focus, creativity, exploratory, energetic and spontaneous 
movements. 
 
If we look at other features of Neurodiverses, having inquisitive nature, very open minds to 
learn new things, logical thoughts, devotion to the own subject,high level problem solving skills, 
numerical abilities, the ability to think in different ways, structures that do not  giving up 
difficulties, intelligence and extraordinary observation ability . 
 
 
When we look at the characteristics of the neurodiverse that have exceptional talents and skills 
as exemplified above and which are also highly honest and trustworthy people and which are 
not claimed to reflect positively in business life; they can not provide eye contact, they have 
weakness intuitive understanding and reaction skills in social events, they are perfectionists, 
they are extremely open (!), they are very hasty in correcting mistakes and should not tolerate 
irregularity. These characteristics may vary according to the type of neurodiversity. 
 
If we come to the business areas where neurotic people are successful in their personal 
characteristics; software development and testing, programming, system integration, digital 
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conversion, cyber security, data entry, data analysis, image analysis, penetration testing and 
SOC (Security Operations Center) analytics, information technology customer support, 
legislative compliance consulting, quality control, sales post-support, development of IOT 
(internet of things) platforms for industrial applications, business analytics, graphic design, 
product management, customer service on the phone, strategic planning, analytics in law and 
banking ... 
For example, in the field of cyber security, the recruitment of employees in the spectrum of 
autism has rapidly become widespread in recent years. The most of employee of the Special 
Intelligence Unit 9900 in the Israeli Defense Forces (IDF) are the people in the spectrum of 
autism who have been found to have achieved extraordinary success without being aware of 
the threat of intrusion into the defense security system of the country. It is also worth noting 
that the center of the digital world where is the highest neurodiverse employment rate  is 
Silicon Valley. 
 
In spite of all these progress, why are there still huge difficulties in the recruitment of 
neurodiverses ? The main reason is the traditional recruitment methods and the working 
environments provided Also, inspite of both social principles of the states and the return of the 
taxes to the public with an economical way, lack of incentive policies for recruitments is another 
negative affect. 
In terms of increasing Neurodiverse People recruitment, instead of  classical job announcement, 
job application processes, considering people with neurodiversity ,interviewing should be 
organized , reaching them in the their social media environment ,accentuating the basic 
qualification conditions  brief and clearly,simple, incentive application processes,detailed 
planned interviews in a conversation environment where they will feel good about themselves. 
Before the employment, some of the applications may also be applied, including the selection of 
some simple, clear and open criteria. 
 
Neurodiverse employees need a simple and understandable corporate communication language 
when they start work. It is very important to provide a support ecosystem (lighting, headset, 
workplace, mentoring opportunities from existing company employees, etc.) for personal 
flexible working conditions and for them to feel safe. About fulfillment the job, conflicting and 
inconsistent executive directives are the main factor that impact neurodiverses performance 
directly negatively. Colleagues and executives of neurotipics should be tolerant from free of 
prejudices and also should be both simle and understandable as predict that neurotransmitters 
can not understand humor and exaggeration. 
When Neurodierse people provides the business environment they need and the level of 
interest increase,their communication skills to higher level. Contrary to popular opinion, mutual 
exchanges of ideas and face to face relationship with customers do not have much problem. Or 
they are as troubled as other people! 
Neurodiverse employees are able to add new perspectives to their efforts in creating and 
identifying value in their institutions. With the unnoticed suggestions for changing basic process 
and increased productivity with algorithm, solving problem, improvement in product and 
service quality, to activate process, managment of risk, detecting cyber threats, customer 
satisfaction,  team spirit (solidarity and dialogue between employees) İf we give a concrete 
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example; One of the neurodiverse employees in SAP has developed a technical solution  in 
business process that saves $ 40 million. 
SAP likens them to pieces of puzzles to emphasize the differences of their employees, which is 
now a necessity in today's technology world. Already a definition of innovation is not finding 
different ideas apart from normal parameters? If the path to achieving competitive advantage in 
the digital age is going through innovation, this will only be possible with the vision of an 
organization that absorbs the differences and manages their talented employees by providing 
opportunities. 
Let's not search talents far away, we are in with the oppression of 'their' most humble, 
desperate, helpless, and 'burden' to their families, which can not take place in the targeted 
mass.As the employees are part of the puzzle, the diffrences we have, aren't the fire of 
innovation that we chase ? 
 
  
P.S: I send my endless thanks to Austin, R. D.&Pisano, G. P., Bloomfield, G., Doyle, N., Foxcroft, 
H., Holland R., Meyerhoff, R., Lawitzke, S., Robinson, J., Wilcox, M.F., Wittenberg, A.’ who are 
source of inspiration and interest in the topic. 
 
 
 
İş Dünyasının BETA İmtihanı!  
 
PWC’nin yakınlarda düzenlediği CEO anketinde katılımcılara yöneltilen İşlerinizi Etkileyecek En 
Büyük Faktör sorusuna CEO’ların % 81’i  ‘teknolojik gelişme’ diye yanıt vermişler. Sonuçlara göre, 
ikinci sırada, ‘demografik veya iklim değişikliği’; üçüncü sırada ise, ‘global ekonomik güç 
dengesindeki değişimin’ yer aldığı araştırmada teknolojik değişimin iş dünyasında nasıl ana sabit 
parametre haline geldiğini görüyoruz ama artık şaşırmıyoruz… 
 
 
 
 
 
Son zamanlarda popülaritesi artan Beta sözcüğü, bilgi teknolojilerinde Alpha kavramı ile ilişkili 
kullanılmakta... Yazılımın geliştirilmesi ve ilk faz testlerine  Alpha denilirken, tüketici tarafından 
kullanıma geçilmeden önceki deneme aşamasına Beta deniyor. Beta testleri ile kullanılacak 
programın işlevi ve sahip olduğu özellikleri gerçek ortamda bir kez daha değerlendiriliyor.  Gerçi,  
Beta artık anlamı genişleyerek ürünün kullanım sürecini de kapsamaktadır.  
 
Elimizdeki telefondan, tablete, bilgisayara, kullandığımız otomobilden bindiğimiz uçağa, 
bankacılık işlemlerimizi yaptığımız web sitesinden sosyal medya ve mobil uygulamalara, bulut 
teknolojilerden fabrikalarda kullandığımız makinelere kadar ‘ürünlerin tamamlanmamış’ 
olmasından kaynaklanıyor. Yani, ürünler yoğun teknoloji değişimi sağanağı altında… 
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Yaşadığımız dijital iş dünyasında her şey değişime tabi: kullanılan teknoloji, şirketlerin iş 
modelleri, şirket yönetim tarzları ve karar süreçleri, insan kaynakları politikaları, müşteri ve diğer 
paydaş etkileşimleri, ürünler ve hizmetler, pazarlama ve satış platformları, hizmet veren robotlar, 
iş süreçleri, müşteri deneyim analizleri, risk yönetimi, yönetişim habitatı etkileşimi ve uyum 
yönetimi, itibar yönetimi, güvenlik konsepti…  

İş yaşamındaki tüm hücrelere dokunan herbir teknolojik büyük dönüşüm halkası sosyolojik olarak 
kendi insani yapısını da yaratıyor. Yani Beta insan da artık şirketler gibi ‘algıla ve tepki ver’ 
modunda! Sosyal medya büyük güç haline geldi. 

Beta Dünya olarak da adlandırılan bu dijital dünyada müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde 
sağlamanın yolu teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurabilen dijital ekosistemde yer almak 
gerekiyor. Müşteri deneyimini farklı platformlardan (CRM, ERP, Tedarik Zinciri Yönetimi, Sosyal 
Medya, Satış Kanalları, Satış Sonrası Süreçler, Müşteri Sosyal İlişkileri gibi) takip ederek elde edilen 
verilerin bilinçli olarak değerlendirilmesi ve müşteriye tek pencereden bakış artık önem 
kazanıyor.  

Beta Dünya’da işletmeler değişen teknolojiye bağlı olarak müşteriye sağlayacağı faydayı ve 
yaratacağı farkı yeniden tanımlamak zorunda kalıyor. Bu durum, şirketleri yeni ürünlere ve iş 
modellerine zorluyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için güvenilir işbirliğine dayalı bir iş yapma 
habitatı içerisinde olması ve kendi içerisinde yetenek istihdamı ve yaşam boyu öğrenim önem 
kazanıyor. Dijital çağ, ‘her şeyi ben yaparım’ dönemini bitirdi. Ayrıca, sadece uzmanlığı kapsayan 
klasik eğitimler, yıllara dayanan deneyimler yetersiz kalmakta, sürekli ve farklı konuları içeren 
sürekli eğitim dönemini yaşıyoruz. Deneyim ve liderlik kavramları artık ‘kuşakların liderliği ve 
deneyimi’ olarak ifade ediliyor. Bütün bunlar yaşadığımız dijital çağa uyum ve liderlik yapabilmek 
için için BETA önkoşullar!.. 

Teknolojideki hiper hızlı değişimle birlikte her ‘yeni’ daha kısa geçerlilik zaman aralıklarında 
hüküm sürebiliyor! BETA dünyada, evrensel iş habitatı içerisinde yer almayı başaran, 
dijitalleşerek hızlanan ve teknolojik değişimlere karşı esnekleşen işletmeler, yaratıcı müşteri 
deneyim analizlerine ve ekosisteme dayanarak  yeni iş modelleri,  iş süreçleri, ürün ve hizmetlerin  
sunulmasıyla işlerini sürdürülebilir kılıyorlar. 

 (Konuya ilgi duymamda ve bilgilenmemde esin kaynağı olan Altıntaş, Nilsen, Blefield J., 
Heisterberg, R.&Verma A., McKenna R., McLuhan M., Moore, J., Parkkinen H.M., Rifkin 
J., PWC UK’ye  sonsuz teşekkürlerimi sunarım.) 

 
Dijital Dünyada Başarılı Olmanın Sırrı! 
 
Evet, gerçekten de sadece üç sözcüğü içeren bir sır var ve bunu yazının sonlarında sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyacağım!.. 
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Ülkemizde ve dünyada yayınlanan güncel son 25 yıla ilişkin en büyük 500 şirket, en büyük 1000 
şirket listelerine bakarsak listede yer alan kurumların büyük çoğunluğunun 25 yıl önce aynı  
listelerde yer almadıklarını görürüz. Dinamik ve çağın gereğine uygun iş modeline sahip şirketler 
her yıl yayınlanan bu listeleri delerek yerlerini almaktadırlar… 
 
Büyük hacimli şirketler tabiatları itibariyle biraz yavaş hareket ediyorlar, piyasadaki gelişmeleri 
gözlemliyorlar, şirket satınalmalarla teknoloji ithal ediyorlar fakat onlar da dijital çağın farkında ve 
dijital transformasyon süreciyle kurumlarının hantal yapılarını yeniliklere adapte etmeye 
iştahlılar… Yine de dijital dönüşümü başarıyla süreçlendiremeyip karar mekanizmalarında gereken 
hızı ve esnekliği yakalamayan ‘büyükler’  irtifa kaybetmeyi sürdürüyorlar… Örneğin bakınız 
otomotiv sektöründe Tesla’nın kısa sürede ulaştığı piyasa değerine karşın Ford, GM gibi otomobil 
firmalarının piyasa değerleri… 
 
Şirketlerin kendi kurumsal özlerini, oluşturdukları stratejileri, sundukları değerleri ve yarattıkları 
farklardan oluşan iş modelleriyle sağladıkları rekabet avantajını korumanın süresinin artık 
teknolojik değişimlere adaptasyonda başarı hızıyla paralel olduğunu bilmem belirtmeye gerek var 
mı? 
 
Şirketler yeni fırsatları bulmak için, teknolojiyi, müşteri deneyimlerini ve içerisinde yer aldıkları 
ekosistemlerini takip edip global ölçekte ilgi görecek ve ayrıca kendileri için de yeni olacak fırsatları 
tanımlamayla işe başlıyorlar; sonrasında detaylı araştırmalar yapıyorlar, yeni ürünle müşteriye 
sunulacak değeri ve yaratılacak farkları tasarlayıp başarılı  olunacak iş modelini oluşturuluyorlar. 
Bütün bu anlattıklarımız, ancak dijital transformasyonu başarıyla gerçekleştirdikten sonra dijital 
çevikliğe dayalı iş modelleri, inovasyona odaklanma, sahip olunan teknik ve yetkin insan kaynağı 
ile bunun dışında destek hizmetleri, start-up sinerjisi (finans kuruluşları için fintechler gibi), 
yönetişim habitatındaki diğer paydaşlarla etkileşim  ile maksimum faydayı sağlamakla gerçekleşir. 
 
İnternet platformları ve mobil cihazların bir araya gelmesi ile müşteri cephesinde artık bir çağ 
kapandı ve yeni çağ başladı. Bu çağda müşteri, daha bilinçli, daha güçlü, daha aktif, yeniliğe daha 
açık, hakkını daha fazla arayan, ürünleri daha kolay kıyaslayan bir kimliğe büründü. Müşteri artık 
açıkça ‘güç bende’ diyor! Sosyal medya üzerinden şirketlere bir yandan ‘ateş ediyor’, bir yandan 
da ürün tohumları ekiyor… Hem mevcut ürünlerde yenilikler hem de yeni ürünler geliştirilmesi 
yönünde ilham veriyor…  
 
Dijital çağda şirketlerin en büyük hatası, müşteri deneyimlerine yönelik oluşturulan algoritmalarla 
‘eski kafadaki’ pazarlama metodlarının sürüdürülmesi olacaktır. Artık müşteriler için itaat dönemi 
bitti, uyanma ve başkaldırış dönemi başladı! 

Müşteriye sunulacak değer ve ayrıca değer sunulurken yaratılacak farka ulaşmanın sırrı, şirketlerin 
yanıtlaması gereken en önemli konudur. Yeni nesil yaklaşımların avantajını öncü olarak 
yakalamanın sırrı insan kaynağı ve inovasyon odaklı yapıyı dönüştürmekten geçiyor. Her düzeyde 
liderlik sergileyebilecek, yetenekli, yetkin ve etik kurallara bağlı görev yapan  çalışan istihdamı ile 
ihtiyaç duyulan teknolojiye kaynaklar imkanında sahip olmak şirket üst yönetimlerinin en önemli 
gündem maddelerinden olacaktır.  Biraz daha somut ifade edersek, üst yönetimlerin temel 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

S. 150 
 

sorumluluğu işletmede kullanılan teknoloji ile insan unsurunu başarıyla entegre etmektir. Evet, 
işte bu kadar basit!  

 

Dijital Dünyanın Hologramı 
 
Dijital dünyada şirketler cephesine bakarsak, iş modellerini sürdürülebilirlik bakımında işler biraz 
karışık!  
 
Yıkıcı teknolojik değişimleri anlamakta zorlanan ve iş modellerini ‘yeni duruma’ adapte etmekte 
geç kalan yani kendi dünyasında yaşamaya devam eden şirketler yıkılmaya mahkum... 
 
Teknolojik gelişmelerden yararlanmayı avantaj haline getirenler, dijital transformasyonu 
gerçekleştirip dinamik sistem entegrasyonları, değer sağlayıcı ekosistem halkalarına sahip olanlar 
yani dijitalleşen, böylece hızlanan ve esneklik sağlayan şirketler rekabette birkaç adım önde yer 
alırlar… 
 
Dijitalleşen şirketler, içerisinde yer aldıkları yönetişimsel habitata saygı duyarlar ve ondan 
beslenirler. Ayrıca, stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi bakımından güvenilir işbirliğine dayalı 
yaratan ekosistemde yer alırlar.  
 
Dijitalleşen şirketler, çalışanlarına fırsat ve risk dengesini sağlayan ‘dönüşen ve öğrenen kurum 
kültürü’ çerçevesinde, yetenekli potansiyelleri istihdam eden,  her kademede vizyon sahibi 
girişimci lider ruhuna sahip insan kaynağını destekleyen, onları geliştiren ve  kurumla bağlarını 
güçlendiren şirketlerdir. 
 
Dijitalleşen şirketler,  öz değerler ve normlar temelinde oluşturulan kontrol ortamı içerisinde 
sürdürülebilirliği özümsemiş paydaşlarda aktif farkındalık ve  olgun iç görü atmosferi yaratan 
şirketlerdir.  
 
Dijitalleşen şirketler, sadakati baz alıp müşteri deneyimlerini baş tacı ederler.  
 
 
 
 
 
Dijitalleşen şirketler, dinamik bir teknoloji konseptine sahip, teknolojik gelişmelere hızla adapte 
olan, mobil, video, bulut teknolojilerinden yararlanan,  verilerin silo haline gelmesine izin 
vermeyen ve elde ettiği bilgiyi müşteriye sunulacak değer ve yaratılacak fark haline dönüştüren, 
zeki, esnek, hızlı, mobil ve tamamen müşteri bazlıdırlar.  
 
Dijitalleşen şirketler,  vizyon, misyon, değerler, kaynaklar temelinde stratejilerini oluşturup kısa 
vadeli ve taktiksel yaklaşımları ana motivasyon unsurları haline getirmeyen şirketlerdir. 
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Dijitalleşen şirketler, her şeyden önemlisi her kademede ve özellikle tepelerde yeniliğe, esnek 
işbirliğine açık, bilgiye ve insana değer veren vizyoner büyük liderlere sahip olan şirketlerdir. 
 
(Konuya ilgi duymamda ve bilgilenmemde esin kaynağı olan Blefield J., Heisterberg, R. & Verma A., Moore, J., 
Parkkinen H.M.’ye  sonsuz teşekkürlerimi sunarım.) 
 
 
 
IT Due Dilligence 
 
Ayrıntılı şirket incelemesi anlamına gelen ve daha çok şirket satın alma ve birleşmeleri (M&A) 
işlemleriyle popülerlik kazanan due-dilligence son zamanlarda farklı ihtiyaçların giderilmesinde 
de kullanılmaktadır. Hisse satışları, borsaya kote olma, kurumsal finansman enstrümanları gibi 
belirli büyüklükteki işlemlerde de yaygın biçimde talep görmektedir.  
 
Ayrıntılı şirket incelemesinin temel amacı, ilgili tarafa sunulan bilginin gerçekliğinin detaylı olarak 
araştırılıp incelenmesidir.  
 
Yapılan çalışmayı biraz açarsak;  
 Verilen bilgi-gerçek durum analizi, 
 Şirketin kurumsal profili, finansal, hukuki, vergisel, operasyonel, teknik, sigorta, IT, 

varlıklar, iç kontrol sistemi, İK, İş Güvenliği yapısı incelemeleri, 
 Şirketin görünen- (varsa) görünmeyen taahhütlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, 
 Şirketin değerine olumlu-olumsuz etki eden faktörleri ortaya çıkarmak, 
 Şirketin sektörel ve rekabet yapılarına ilişkin analizler, 
 Şirketin satış ve pazarlama yapısının analizi, 
 Hakim durum araştırması başlıklarını kapsar. 

 
IT Due Dilligence, bilgi teknolojilerinin hem bir şirketin faaliyetlerindeki tüm süreçlerde yer 
alması, hem de bilgi güvenliğinin artık temel unsuru olması ve bunun yanı sıra, bazı çalışmalarda 
yetkin uzmandan yararlanmama sonucunda  şirket devralındıktan sonra büyük sorunlarla 
karşılaşılmasıyla 
finansal, hukuki, teknik gibi temel konulardan birisi haline gelmiştir.  
 
Çalışmanın kapsamı, Bilgi Teknolojileri, Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, BT İnsan Kaynağı, Destek 
Hizmetleri, Fikri Mülkiyet Hakları, IT Projeleri, Mevzuata Uyum ve Sözleşme gibi geniş bir 
yelpazededir. Bu nedenle, işin ehli uzmanlar tarafından şirket bünyesinde kullanılan teknolojik 
altyapı, teknolojik kapasite, güvenli konfigürasyon, erişim yönetimi, yama yönetimi, yatırım 
ihtiyaçları, satın alacak kuruluşun bilgi  işlem sistemine entegrasyonu, siber güvenlik hususlarının 
enine boyuna değerlendirilmesi gerekir. 
 
Çalışma esnasında, her bir konuda hazırlanmış onlarca soruya yanıtlar aranarak gerçek durum 
tesbiti ve gelecek projeksiyonları yapılır. Sunulan bilgiden sapma detaylı incelemeye tabi tutulur. 
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Son aşamada, talep sahibi şirkete sunulmak üzere araştırma ve inceleme sonuçlarını içeren 
tespitler ve değerlendirmelerin yer aldığı bir rapor hazırlanır.  
 
 

 
Dijital Çağda Liderlik 
 
 
Dijital dünyada karar süreçlerinde esnek ve hızlı davranarak, müşteri ve teknoloji bazlı yeni fikirler 
ve ürünler geliştiren ve ürünleri yeni iş modelleri ile sunan iş insanları gerçek liderlerdir.  
 
Zira dijital transformasyonun ön koşul olduğu günümüzde dijital liderlerin ana gündem maddeleri 
aşağıdaki başlıklara evrilmiştir: 
 
 Endüstri 4 
 IoT  
 Özerk robotlar 
 Sistem entegrasyonları 
 Siber güvenlik 
 Bulut teknolojileri 
 3D yazıcıya dayalı eklemeli üretim 
 Arttırılmış gerçeklik 
 Big Data Analizi  
 Mobil Yaşam 
 Sosyal Medya 
 İşbirlikleri 

 
Dijital transformasyon, kurumsal zeka, yetenek ve becerileri, organizasyonel yapı, operasyonel 
model, ürün ve hizmetler, güvenlik, denetime ilişkin süreçlerin dijitalleşmesini kapsar. Yapılan işin 
yeniden tanımlanması için teknolojinin kullanılması vazgeçilmez bir unsurdur. Büyük veri 
analizleri, mobilizasyon, sosyal medya, akıllı cihazlara dayanan teknolojiler, iş süreçleri bu 
kapsamda ele alınmalıdır. ERP’yi müşteri ilişkileri, süreçler ve değer önergesi için kullanma artık 
bir zorunluluk haline gelmiştir. 
 
Yeni çağda liderlerin başarı karnelerinde vizyonları yanı sıra,  
 
 Etik çalışma,  
 Yönetişimsel habitat beklentilerine uyum gösterilmesi, 
 Teknoloji odaklılık, 
 Yetenek yönetimi ve her düzeyde liderliğe dayalı insan kaynakları yönetimi, 
 Müşteri deneyimlerini temel alan ürün tasarım ve pazarlama süreçleri, 
 Güvenilir iç görü mekanizmalarının devreye alınması, 
 Esnek ve güvenilir işbirliği yapısı kurma becerisi, 
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 Eleştirel düşünme (sorunu doğru tanımlama), 
 Yaratıcı düşünme (sorunun çözümü, ürün geliştirme, süreçler için yenilikçi fikirler üretme), 
 Bilimsel ve analitik düşünme (çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanma), 
 Geniş bir perspektif,  
 Yönetişimsel faydalı etkileşim,  
 Entegre organizasyon fakat merkezden bağımsız kararlar almaya teşvik mekanizmaları, 
 Etkin planlama, uygulamaya geçirme, uygulama, kontrol, revizyon döngüsü, 
 Küresel farkındalık özelliği, 
 Kritik düşünme becerileri de yer alacaktır. 

 
Tutarlı tone at the top uygulamaları olan,  iş süreçlerinde detaylara önem veren, ihtiyaç olan 
değerlendirmeleri (KPI’s)  zamanında yapan, gelişmeleri yakından takip eden ve hayal et-tasarla-
üret mottosunu teşvik eden liderler için dijital çağda başarı kaçınılmazdır. 
 
 
 
The Efficient IT Governance Framework 
 
 
The IIA’s International Professional Practices Framework Glossary defined  IT Governance as 
‘consists of the leadership, organizational structures, and processes that ensure that the 
enterprise’s information technology supports the organization’s strategies and objectives’. 
 
The main subject of IT governance is IT assets. IT governance should depend on the regulations 
which are necessary and also have accordance with the entity’s risk appetite and tolerance. The 
essential components for the effective IT Governance are process areas (change management, 
ISMS, software development, project management etc.), organizational structures (roles and 
responsibilities),  norms (including values, standards, policies for IT performance).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An efficient IT governance framework should based on:  
 
 IT & business strategic alignment (services and projects, business objectives, up-to- date 

IT strategy, linkage between business objectives and IT, etc.),  
 Risk management (alignment with top management risk appetite and entity risk 

tolerance, risk aspects of IT investments, defined role & responsibilities for risk 
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management, defines the risk analysis methodology, establishing committees, migitating 
the potential risks using necessary instruments, monitoring activities of threats, etc.),  

 Value delivery (the delivery of value level by IT, measuring ROI, IT execution levels, 
system uptime (infrastructure strategy), degree of automation, IT assets productivity & 
financial levels, etc.),  

 Performance measurement (implementation level of proven norms, achievement of 
strategic IT objectives, measure IT performance, IT cost & benefit measurement, 
monitoring and reporting mechanisms effectiveness level, follow-up policies, root cause 
analysis, problem management, benchmarking against industry practices, etc.),  

 Resource management (adaptation of IT assets with HR, efficient internal controlling 
instruments like HR policies & practices, procedures, guides, segregation of duties, 
reliable & on-time reporting, communication etc., IT assets planning and sourcing 
strategies, service level agreements, etc.). 

 Independent Audit  
 
These components will provide to the entity’s top management high level of IT Governance 
performance and assurance. IT Governance efficiency will need strong control environment, risk 
management, information & communication and monitoring mechanisms which are led by the 
top management for the effective supporting of entity’s strategies and objectives by the IT 
assets. 
 
 

Auditing IT Governance  
 
 
Nowadays if one entity has desire to hold a reliable reputation at all over the governance 
habitat of the entity and also to measure the achievement level of the organization’s strategic 
objectives,     top management of the entity is obliged to know efficiency, security and 
effectiveness levels of the implementation & practices of the designed IT Governance 
Framework at the entity. For this reason, they need independent audit activities to assure 
entity’s on-going business performance level and also to support the monitoring & measuring 
mechanisms of the entity. 
 
 
 
 
 
When we analyze the effects of  IT Governance practices on entity business level, it can have 
significant negative impacts on the entity both financially and reputationally. Poor level of IT 
Governance in a company leads  to  multiplier effect not only on IT asset activities but also all 
over the governance habitat of the entity.  
 
Some examples of negative impacts of IT Governance activities at the entities are: 
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 Poor level of information security governance, 
 Unsatisfied customers and other stake holders, 
 Unsufficient results at core business processes which are delivered by IT services, 
 High level of financial losses due to business disruption, 
 Higher costs to run business operations, 
 Penalties because of poor compliance activities. 

 
We need the audit activity to assess whether the IT governance of the entity supports its  
strategies and objectives and to make recommendations to make some correction and 
revisions on the IT related practices in the entity.  
 
Taking in consideration of IIA advises  (Implementation Standard No. 2110 A2) our opinion on 
audit activities to assure the entities on the efficiency and reliability of the IT governance should 
focus on the points mentioned as below: 
 

 
 Organizational characteristics and clear IT ownership and accountability norms and 

practices, 
 Tone at the top, ethics and values, corporate culture level within the organization, 
 Entity-wide adaptation level of IT assets and HR, 
 Compliance level with the related regulations, 
 The IT assets management efficiency level, 
 Making strategic and operational decisions, 
 Risk appetite alignment and overseeing risk management and control, 
 The innovation value that IT can offer, 
 Information security and effective communication level,   
 If the IT performance is monitored and measured effectively. 

 
Auditors will do more than just identify problems when they make analysis on these subjects. 
They need to present the root causes of the identified  weaknesses in IT Governance practices.  
 
Audit activity has an essential function in IT Governance Framework for an entity to present 
high assurance level at the attention of the top management on safeguarding of IT and related 
assets, efficiency and effectiveness on operational performance, high compliance level with all 
norms and regulations, and reliable & on-time reports on financial and non-financial 
information. 
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