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BİLGİ GÜVENLİĞİ 
VE TEKNOLOJİNİN 
GETİRDİĞİ 
SORUNLAR

Artık kolumuzdaki saatlerimizden, evimizdeki ampullere
kadar neredeyse tüm cihazlarımız internet ile etkileşim
içerisindedir ve bu cihazlar gün geçtikçe artmaktadır.

Kullandığımız teknolojiler yararları ve ileride bize
açabileceği sorunları yeteri kadar bilinmesi gerekmektedir.
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60 saniyede Internet’te Neler Oluyor?



BiLGİ NEDİR?

• Bilgi bir kurumun kuruluşun veya organizasyonun 
faaliyetlerini yürütmekte kullandıkları verilerin 
anlam kazanmış haline denir. Bilgi bir kurumun 
sürekliliğini ve varlığını sağlayan yegane faktördür 
ve güvenliğinin sağlanması gerekir.

• Bilgi Türleri aşağıdaki gibidir:
• Kağıt üzerine basılmış, yazılmış
• Elektronik olarak saklanan
• Posta ya da elektronik ortama aktarılmış
• Kurumsal videolarda gösterilen
• Söyleşiler sırasında sözlü olarak aktarılan 



Kurumların sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; 
gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından 
sürekli olarak korunması gerekir.

Kurumlarda bilgi güvenliğinin sağlanması kurumun imajı, 
güvenilirliği ve faaliyetlerinin devamı açısından kritik 
önemdedir. Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için kurum 
çalışanları ve hatta kurumun veri-alışverişinde bulunduğu 
tüm paydaşların çalışanları bilgi güvenliği konusunda yeterli 
farkındalığa sahip olmak zorundadır. İnsan faktörü ile ilişkili 
bilgi güvenliği risklerini hiçbir zaman bütünüyle ortadan 
kaldırmak mümkün olmasa da, iyi planlanmış bir farkındalık 
faaliyeti ile güvenlik risklerinin kabul edilebilir bir seviyeye 
çekilmesi sağlanabilir.

Bilgi Güvenlik Sisteminin Önemi ve Prensipleri



Bilgi eksikliğinden kaynaklanabilecek insan hatalarını ve 
teknolojinin yanlış kullanılması risklerini azaltmak, bireylerin 
bilgi güvenliği tehditleri ve sorunlarından haberdar olabilmesi, 
çalışma zamanları içinde kurumun güvenlik politikalarını 
desteklemek üzere donanımlı bir hale gelmesi ancak Bilgi 
Güvenliği Farkındalığı ile mümkündür.

Bilgi güvenliği farkındalığı için atılması gereken pek çok 
adımdan belki de en önemlisi, kurum çalışanlarının düzenli 
olarak bilgi güvenliği farkındalığı eğitimleri almasıdır.

Farkındalık ile çalışanlar üzerinde güvenlik bilinci oluşturulurken 
hangi bilgilerin korunması gerektiği, bunların ne tür tehditlere 
karşı nasıl korunması gerektiği konusunda bilinçlendirme yapılır.
Tüm kurum çalışanlarının ve kurumun veri alış-verişi içerisinde 
olduğu tüm paydaşların, bilginin korunmasının önemi ve bilgi 
güvenliğinin sağlanması konusunda bilinçlendirilmesi, 
kurumlarda bilgi güvenliği farkındalığı çalışmalarının ana 
hedefidir.

Bilgi Güvenlik Sisteminin Önemi ve Prensipleri



Bilgi Güvenliği Risklerinden
Korunmanın En İyi yolu Eğitim

• Bilgi güvenliği risklerinden korunmanın en iyi yolu bilgi teknolojilerine çok
para harcamak ve korunma amaçlı teknolojileri daha çok kullanmaktan önce, 
insanların bilinçlenmesi ve ihtiyaç duyulan güvenlik teknolojisini doğru yer ve 
zamanda kullanmakla mümkün olabilir İnsan faktörüne bağlı bilgi güvenlik
risklerini hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, iyi
planlanmış bir farkındalık etkinliği ile güvenlik risklerinin kabul edilebilir bir
seviyeye çekilmesi sağlanabilir .
• Zaman içerisinde güvenlik teknolojileri geliştirildikçe, olası teknik açıkları
kullanmak/sömürmek zorlaştığı için saldırganlar insan unsurunun
zayıflıklarından faydalanmaya başlamışlardır. Bu yüzden kurumlarda güvenliğin
en zayıf halkasını insan unsuru oluşturmaktadır
• Her hangi bir bilgi sisteminde bilginin sahibi, bilgiyi kullanan ya da bilgi
sistemini yönetenlerden biri olmak, kişiyi sorumlu kılmaktadır, Kişisel veri
güvenliğini zedeleyecek saldırılar ile siber güvenliğe ilişkin, çalışanların sınırlı
bilgileri olsa dahi ilk müdahaleyi yapmaları, kişisel veri güvenliğinin sağlanması
konusunda büyük önem taşımaktadır



Bilgi Güvenliği Tehditleri ve Riskleri Nelerdir?

Bilinçsiz kullanım
Kullanıcı hesaplarının çalınması
Kasıtlı olarak dışarıya veri
sızdırmak isteyen kullanıcılar
Kullanıcı hataları
Yazılım hataları
Çalışma yöntem ve 
prosedürlerinde eksiklik ve 
yanlışlar
Hatalı sistem mimarisi

Zararlı Yazılımlar
Sosyal Mühendislik Saldırıları
Hacker Saldırıları

İç
Te

hd
itl

er
DışTehditler



Bilgi Güvenliği Tehditleri ve Riskleri Nelerdir?
Bilgisayar sistemlerini kötü amaçlı kullanmak için tasarlanmışlardır. Sızdıkları bilgisayarda yazılan yazılım türüne göre 
çeşitli hasarlar verebilir, kişisel verilere ulaşabilme ve bunları değiştirme gibi izinlere sahip olabilirler. Zararlı 
yazılımlarda kendi içlerinde ayrılırlar.
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Virüsler:Bilgisayar virüsleri temel anlamda sistemde ki dosyalar ile kendilerini değiştirirler ve değiştirdikleri sistem 
dosyasının kimliğine gizlenerek çeşitli bilgisayar işlemine olanak sunarlar.

Solucanlar:Virüslerin benzeri bir yazılım mimarisine sahiptirler. Bir bilgisayardan başka bir bilgisayara kopyalanmak için 
tasarlanırlar.

Truva Atı: Genellikle bilgisayar kullanıcıların içeriği hakkında derinlemesine bilgisi olmayan programlara yerleştirilir. 
Adından da anlaşıldığı gibi Truva atları(trojan) sisteme kendini gizleyerek yerleşir. Örneğin bir kullanıcının Adobe Flash 

Player’i “Adobe” kaynaklı indirdiğini sanarken farklı bir kaynaktan indirmesi verilebilir.

RootKit: Bilgisayarda çalışan sistemler arasında kendini gizleyen, oldukça kötü niyetli bir yazılım türüdür. Çalışma mantığı 
virüsler gibidir ancak virüsler gibi yayılmak ve sisteminizi aksatmaktan çok, bilgisayarınızı uzaktan kontrol etmeye odaklıdır



Bilgi Güvenliği Tehditleri ve Riskleri Nelerdir?
Bilgi güvenliği terimi olarak sosyal mühendislik, hedef kullanıcıların davranışlarını ve bu davranışlarındaki zaafiyetlerini
tespit ederek, amaçları doğrultusunda bu zaafiyetlerden yararlanarak bilgi güvenliği süreçlerini atlatma yöntemidir.
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Omuz Sörfü: Adından anlaşılacağı üzere hedef kullanıcının veri girişlerinin izlenmesi yöntemidir.

Çöp Karıştırma Yöntemi:imha edilmeden atılan gizli bilgiler, şifreler, çalışan bilgileri, imla hatalı belgeler, saldırganlara 
yardımcı olacak nitelikte bilgiler içermektedir. Ayrıca kurum çalışanlarının zaafiyetlerini yansıtabilecek herhangi bir bilgi 

varlığı da bilgi toplama adına saldırganların işlerini kolaylaştırmaktadır.

Rol Yapma Yöntemi: Hedef kullanıcı hakkında bilgi toplama aşamsından sonra kurum çalışanı, çalışan yönticisi veya 
müşteri gibi davranarak hedef kullanıcının zaafiyetlerini kendi çıkarları için kullanırlar. E-posta, telefon, sahte senaryolar, 

ikna etmeye çalışma, korkutma veya yıldırma en çok bilinen yöntemlerdir.

Oltalama Yöntemi: e-posta üzerinden gerçekleştirilen bu saldırıda aynı anda binlerce e-posta hesabına 
gönderilebildiğinden tercih edilen bir saldırı yöntemidir



Bilgi Güvenliği Tehditleri ve Riskleri Nelerdir?
Siyah şapkalı hacker diye tarif edilen ve kişisel kazanç veya zarar verme amacıyla saldırı yapan hacker’lar tarafından
kullanılan saldırı yöntemlerinden bazıları şunlardır.
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Dos ve DDos: bazı çevrimiçi hizmetlerin düzgün çalışmasını engellemeye çalışmak için yapılan saldırılardır. Saldırganlar bir 
web sitesine veya bir veri tabanına çok fazla sayıda istek yollayıp sistemi meşgul ederler ve bu da sistemlerin çalışmasını 

durdurmasına yol açabilir. DDoS ise bu saldırıların birden fazla bilgisayardan yapılması ile olur..

Parola Saldırıları: Şifreleme bir sisteme girerken kullandığımız en yaygın mekanizma olduğundan, parola saldırıları en 
yaygın saldırılar arasındadır. Brute Force olarak adlandırılan bir çeşidinde şifre tahmini için aralıksız olarak rastgele şifre 

deneyen bir kötü amaçlı teknik kullanılır.

Dinleme Saldırıları:Bu saldırı tipinde saldırganlar bir ağa sızarlar ve gizlice dinleme yaparak kullanıcıların o ağ üzerinden 
göndereceği kredi kartı bilgileri, şifreler ve konuşmalar gibi kişisel verileri dinlerler..

Man in the Middle:Bu siber saldırı çeşidinde ise saldırganlar kurbanlar ile erişmek istedikleri web servisi arasında 
kendilerini gizleyerek, kurbanları kendi ağları üzerinden erişmek istedikleri servise yönlendirirler.

https://www.karel.com.tr/blog/ddos-nedir-ddos-saldirisi-nasil-yapilir
https://www.karel.com.tr/blog/veri-guvenliginiz-icin-sifreleme-yeterli-mi


Hedef
Kimler?

Teknik Servis Personelleri, Bilgi 
İşlem Yöneticileri, Çağrı
Merkezleri

Yöneticiler, gizli bilgiye erişim
hakkı olan personeller

Son kullanıcılar

Kandırılmış, aldatılmış ya da ikna
edilmiş personel



Örneklerle
Risklere
Genel Bakış

-Telefon ve Bilgisayarlarda eski işletim sistemlerinin kullanılması

- Cihazlarda yazılımsal ve donanımsal Firewall ve Antivirus gibi güvenlik ürünlerinin kullanılmaması

- Bilgisayarlarda taşınabilir medyaya izin verilmesi

- Basit ayarların yapılmaması ile oluşan tehditler

- Cihazlarda ve servislerde kullanılan zayıf ve varsayılan şifreler

- İşletim sistemi ve yazılımlarda eksik yama ve güncellenmeme sorunu

- Güvenli olmayan protokol ve iletişimin kullanılması (HTTP, POP ve SMTP vb.)

- Bilgisayarlara yetkisiz erişim sağlanması

- Tüm servislerde aynı şifrenin kullanılması

- Güvenilmeyen kaynaklardan dosya indirme ve yükleme

- SPAM ve oltalama maillere tıklama vb. hareketler, spam e posta:  spam e postaların bilgi güvenlik 
denetiminie olumsuz etkileri, 
- Prosedür ve kural eksikliği, elektronik posta kullanımı kural eksiklikleri

- Sahte e- posta: Bilgiyi açığa çıkarmak için kullanımı, Elektronik posta kullanımıyla ilgili kurallardaki 
eksiklikler



• Kasıtlı yetkisiz erişim ve değiştirme
• Yetkisiz kişiler tarafından kötü niyetle bilginin açığa çıkarılması ve/veya

değiştirilmesi
• Kasıtsız İnsan Kaynaklı Tehditler:

• Kasıtsız yetkisiz erişim ve değiştirme Yetkisiz kişilerin hata sonucu bilgiyi açığa
çıkarması ve/veya değiştirmesi, Şifre paylaşımı

• Temiz masa temiz ekran kurallarıyla ilgili eksiklikler
• Yetersiz kimlik yönetimi, Tanımlı bir bilgi imha sürecinin olmaması

• Cihazlarda Firewall ve Antivirus gibi Güvenlik Önlemlerinin Kullanılmaması
• Bu güvenlik önlemleri %100 güvenliği sağlayamasa da sistemlerde kesinlikle

olmalı
• Kullanılan bilgisayarlarda güvenlik duvarı açık olmalıdır
• Windows defender gibi yapılar açık, güncel olmalı ve sistemde çalışmalıdır
• üm güvenlik ürünleri güncel olmalı ve anlık koruma sağlamalıdır

• Bilgisayarlarda taşınabilir medyaya denetimsiz olarak (Flash Disk vb.) izin
verilmesi:

• 5 sn içinde tüm datalarınız şifrelenip, ağdaki tüm cihazlara sıçrayabilir
• Saldırgan daha sonra tekrar saldırmak için kendisine bir arka kapı yaratıyor

olabilir
• Verilerin kopyalaması ve silinmesi mümkün
• Eğer yerel yönetici ise girilmiş tüm şifreleri kolaylıkla alınabilir

Örneklerle 
Risklere 
Genel Bakış 



Siber Güvenlik Nedir?

Siber kelimesi, bilişim sistemleri alt yapısında çalışan soyut ve geniş bir alt 
yapıdır. Buna kısaca siber alem denilmektedir. Siber Güvenlik, siber 
alemdeki hayatın güvenliği ve gizliliğinin korunmasıdır. Bir başka deyişle
Siber Güvenlik siber alemde kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını
korumak amacıyla kullanılan araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, 
kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, uygulamalar ve 
teknolojiler bütünüdür.



Sosyal Ağlardaki Saldırılar İçin Önlemler
Malware (kötücül yazılımlar)
Phishing ve spam saldırıları
Clickjacking (tıklamasahteciliği)
Taklit Adresler

Gereksiz kişisel bilgiler ağ hesaplarından kaldırılmalıdır.
Güvenlik ve gizlilik ayarları mutlaka yapılmalıdır.
Yabancılardan gelen arkadaşlık davetleri kesinlikle kabul edilmemelidir.
Kısaltılmış bağlantılar içeren paylaşımları yapan profil güvenilir ve bilinir olmadığı 
sürece tıklanmamalıdır.
Her bir oturum için sosyal ağlara sadece bir kez giriş yapılmalıdır. 
Her sosyal ağ için farklı şifre kullanılmalıdır.



Örnek bir sosyal ağ saldırısı



Oltalama (Phishing) Saldırısı
Kimlik bilgilerini çalmak amacı ile, istenmeyen e-posta veya
açılır pencere yoluyla yapılan bir aldatma yöntemidir.

Saldırgan önceden tasarlanan bir hikâye üzerinden, kullanıcıyı
e-postanın güvenilir bir kaynaktan geldiğine inandırıp, özel
bilgilerini (kredi kartı, şifre bilgileri vs.) ele geçirmeye çalışır.



İstenmeyen E-Posta (Spam) Saldırısı

Bir e-postanın talepte bulunmamış,
birçok kişiye birden, zorla gönderilmesi
durumunda, bu e-postaya istenmeyen
e-posta denir. İstenmeyen e-posta
göndericiler, web sitelerinden, Müşteri
listelerinden, haber gruplarından,
sosyal medya sitelerinden vb. e-posta
adresi toplarlar. Toplam e-postaların
%75 ile %85’ini bu tarz e-postalar
oluşturur.



Sms Oltalama (Smishing) Saldırısı
Telefonda kısa mesaj (SMS) ile yapılan bir saldırı yöntemidir. Bu 
yöntemde de toplu gönderim söz konusu olabiliyor. Saldırgan 
gönderdiği kısa mesajdaki bağlantıya tıklaması için kurban 
seçtiği kişi veya kişilere yanıltıcı veya panik yaratacak mesajlar
gönderir.



Aldatmaca E-Posta(Hoax) Saldırısı
Gelen e-postayı başkalarına göndermenizi ya da herhangi
başka bir eylemde bulunmanızı sağlamak amacı ile, içinde
aldatmaya ve kandırmaya yönelik ilginç bir konu (ölümcül
hastalık, hediye, acil haber, uyarı, komplo teorisi) geçen e-
postalardır.

•"Bilgisayarınızda ... dosyası varsa o bir virüstür. Hemen 
silmelisiniz." gibi bir mesaj
•"... havayolunun bu mesajı yolladığınız her 5 kişi için 
size bedava bir uçuş bileti sağlayacağı" gibi bir mesaj
•Yardım talebinde bulunan bir kişiden gönderilmiş 
mesaj olabilir



Kimlik Avından Nasıl Korunmalı?
Yeni 

oltalama ve 
kimlik avı

tekniklerini
öğrenin

Tıklamadan
önce sakin

olun ve 
düşünün.

Şüpheli web 
sitelerinden

ve e-
postalardan

dosya
indirmeyin

Açılır
pencerelere
dikkat edin.

Kişisel
Bilgilerinizi

asla
paylaşmayın.



Genel Korunma Kuralları
E-posta adresini herkese açık yerlerde yayınlamamak. Açıktan yayınlamak gerekirse, adresi maskeleyerek yayınlamak

Birden çok kişiye veya bir gruba e-posta gönderirken kişilerin e-posta adreslerini gizli karbon kopya(BCC) bölümüne yazmak.

Bir web sitesinde yapılan işlem gereği e-posta adresi istendiğinde, sitenin gizlilik politikasını kontrol etmek.

İstenmeyen e-postalara hiçbir şekilde cevap yazmamak.

Kişisel ve mali bilgilerini tanıdığın kişiler dâhil hiçkimseye e-posta yoluyla göndermemek.

E-posta mesajlarındaki internet bağlantılarına tıklamamak.

Zararlı programlara karşı korunma programları (Anti-virus,anti-spyware,güvenlik duvarı) gibi güvenlik yazılımları kullanmak ve bu 
programları sık sık güncellemek.

E-posta veya mesaj ile gönderilen kampanya, bilgilendirme, güvenlik riski vb. iletilerden şüphelendiğiniz durumlarda, söz konusu
kuruluşun web sitesini ziyaret edin, numaralarını alın ve onları arayarak emin olun.

Açılır pencereler genellikle bir web sitesinin üzerinden açılır ve siteye aitmiş gibi görünebilir. Bu sevimli gibi görünen açılır 
pencereler genellikle kimlik avı girişimleridir. Bu yüzden pop-up engelleme özelliklerini açık kullanmanız önerilir

Güvenlik duvarları, bilgisayarınız ve davetsiz misafirlerin arasında bir filtre görevi görür. Tüm mobil cihazlarınızda güvenlik duvarı 
yazılımları kullanmalısınız ve ayrıca kullandığınız internet ağında mutlaka güvenlik duvarı (firewall) olup olmadığını kontrol edin.



Genel Korunma Kuralları
Parolalar hiç kimse ile paylaşılmamalıdır.

Kullanıcı bilgileri ile başkasına işlem yaptırılmamalıdır.

Toplantı odası vb. ortamlarda bulunan yazı tahtalarında, bilgiler yazılı olarak bırakılmamalı, kullanıldıktan sonra silinmelidir

Kapı giriş kartları başkalarına kullandırılmamalıdır.

Bilgi işlem cihazları üzerinde verilenler haricinde değişiklikler yapılmamalıdır

Bilgi güvenliğini tehlikeye atan beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında Bilgi Güvenliği yetkilileri bilgilendirilmelidir

Şirketin faaliyet göstermekte olduğu alanlarda ses ve görüntü kaydedici cihazları kullanarak sesler ya da görüntüler, gizlice kayıt
altına alınmamalıdır.

Firma çalışanlarının eriştiği Genel Ortak alanda sadece “Düşük” ve “Orta” gizlilik seviyesindeki dokümanlar paylaşılabilir. 
“Düşük” ve “Orta” gizlilik seviyesi dışındaki dokümanlar Genel Ortak alanda paylaşılmamalıdır.

Kurum e-posta sistemi üzerinden, kişisel kullanım amacıyla (dosyaların yedeklenmesi, evde çalışma vb.) kişisel e-posta
adreslerine kurum dosyası gönderimleri yapılmaz

Güvenlik duvarları, bilgisayarınız ve davetsiz misafirlerin arasında bir filtre görevi görür. Tüm mobil cihazlarınızda güvenlik duvarı 
yazılımları kullanmalısınız ve ayrıca kullandığınız internet ağında mutlaka güvenlik duvarı (firewall) olup olmadığını kontrol edin.



Bunları Biliyor musunuz?
• Sadece harflerden oluşan 6 haneli bir parolanın
hakerlar tarafından kırılması için gereken süre 1 
saniyedir.
• Harf ve rakam karışımından oluşan 6 haneli bir
parolanın hakerlar tarafından kırılması için gereken süre
1 saniyedir.
• Büyük, küçük harf,  rakam ve noktalama işaretlerinden
oluşan 6 haneli bir parolanın hackerlar tarafından
kırılması için gereken süre 52 saniyedir.
• Kırılması saniyeler süren ve dünyada en sık kullanılan
parolalar şunlardır: 12345, 123456, abc123, qwerty, 
654321, password



Parolayı Korumak

• Karmaşık parolalar kullanın.
• Arkadaşlarınızla paylaşmayın
• Yazılı ortamda saklamayın
• Saklamanız gerekiyorsa şifreleyerek
saklayın!
• SMS ya da e-posta ile göndermeyin
• Telefonda söylemeyin
• Sağduyulu olun!



Güçlü Parola İçin
•En az 12 karakterden oluşan bir şifre kullanın ve en az bir sayı, 
bir büyük harf, bir küçük harf ve bir özel sembol kullanın.
•Örnek: P12.sB/1hey@ Şifre Hatırlama
Cümlesi: PARİS12.sokaktaBULUNAN/1heykel@
•Tahmin edilmesi zor fakat hatırlamanız kolay bir şifre kullanın; 
böylece not almanıza gerek yoktur.
•Şifrenizi en az 90 günde bir değiştirin.
•Varsayılan şifreleri mutlaka değiştirin
•Kritik bilgilerinizin bulunduğu kullanıcı hesaplarınız için iki faktörlü 
kimlik doğrulama gibi güçlü bir kimlik doğrulama yöntemi kullanın.
•Tüm hesaplarınız için farklı şifreler kullanın ve hatırlanması kolay 
olması için birbirini tamamlayan cümleler ile şifrelerinizi 
hesaplarınız için ayrı ayrı paylaştırın.
•Şifrenizin başkasının eline geçtiğini düşünüyorsanız hemen 
şifrenizi değiştirin. Hesabınız tehlikedeyse, takip işlemi için sistem 
yöneticisine haber verin.
•Hesaplarınızı mümkün olduğunca HTTPS, SFTP, FTPS, SMTPS, IPSec
gibi şifreli bağlantılar üzerinden kullanın.
•Bilgisayarınızı ve mobil cihazlarınızı kullanmadığınız zaman veya 
başından ayrıldığınız zaman mutlaka kilitleyin.
•Güçlü parola örnekleri: PK@tbl_K$*RY-
|| im1_+pa=A#+%@ || $0O=9a@r*d#% || !y!a#tU$-+s-FF#



Bilgisayarlara/Mobil 
Cihazlara Yetkisiz Erişim 

Sağlanması

- Bilgisayarlara yetkisiz erişen 
bir kişi 10 sn de tüm şifreleri 

ele geçirebilir.

- Ortak bilgisayarlarda 
kullanıcılara kesinlikle 

yönetici yetki izni 
verilmemesi gerekmektedir.

- Ortak bilgisayarlardan özel 
veri girişi (banka, mail, sosyal 
hesaplar vb.) yapılmamalıdır.

- Takılacak ufak bir donanım 
veya yüklenecek bir yazılım 
ile cihazdan veriler belirli 

aralıklarla, mail ile tüm veri 
girişi ve fotoğraf, ses ve 
kamera görüntüsünün 

sızdırılması mümkündür..

Tüm Servislerde Aynı 
Şifrenin Kullanılması

- Bir servisteki şifrenin açığa 
çıkması ile birkaç yerden 

hesap ele geçirimesine neden 
olur.

- Her servis kendine özel, 
karmaşık şifre ile çoklu 

güvenlik mekanizması ile 
kullanılmalıdır. Yazılımın 

kontrolsüz şekilde indirilip 
kullanılması

Bilgi güvenliğinin 
yönetilememesi: Çalışanlarla 

yapılan sözleşmelerde 
güvenlikle ilgili konuların 

yetersiz ele alınması, 

Dış taraflarla ve müşterilerle 
yapılan sözleşmelerde 

güvenlikle ilgili konuların 
yetersiz ele alınması, 

Güvenlik açıklarının 
izlenmesiyle ilgili prosedür 

eksiklikleri,

Görev tanımlarında bilgi 
güvenliği ile ilgili konuların 

yeterli şekilde ele 
alınmaması,

Güvenlik olayları ile ilgili 
disiplin süreçlerinin yeterli 

şekilde tanımlanmamış 
olması

Nasıl Korunuruz? Özet Tablo



Nelere 
dikkat 
edelim. 
Temiz Masa 
Temiz Ekran 
Politikası

Gizli veri içeren, yetkisiz kişilerin eline geçmesi halinde Firmanın zarara 
uğramasına neden olabilecek nitelikteki her türlü basılı doküman ve bilgi 
depolayıcı veya taşıyıcı cihazlar masalar üzerinde bırakılmamalı, bu 
dokümanlarla ilgili çalışmanın tamamlanmasının ardından en kısa 
sürede kilitli dolap veya çekmecelere kaldırılmalıdır. 

Masa üstündeki alanlara yapıştırılan dokümanların gizli bilgi 
içermemesine dikkat edilmelidir.

Çalışanlar yerlerinden ayrılacağı zaman bilgisayar ekranı kilitlenmeli veya 
oturumu kapatılmalıdır. Şifreler ve kullanıcı hesap bilgileri masa üzerinde 
yazılı olarak bulundurmamalıdır. 

Bilgisayar ekranları yetkisiz kişilerin ekranları izlemesine izin vermeyecek 
şekilde konumlandırılmalıdır. 
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