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Bölüm	1	:
ETİK	KURALLAR



Bilişim Etiği
• Bilgisayar dünyası ve ağ ortamında

uyulması gereken kuralları tanımlayan
normlar ve kodlar bilişim etiğini ifade
eder.	

• Bilgisayar teknolojisinin kullanımı için
ilkeler sağlayan kendi doğrusu içinde bir
disiplindir.

• Bilişim	etiği kavramı	bilgisayar dünyası	
içindeki	insanların	davranışlarını	
inceleyen	felsefe dalıdır.

• Bilişim	etiği	konusunda	hackerlık,	dosya	
paylaşımı,	 internetin demokratik	olup	
olmaması,	 lisanslar	sıklıkla	tartışılan	
konulardır.

• The	Ten	Commandments	of	Computer	
Ethics 1992	yılında Computer	Ethics	
Institute tarafından oluşturuldu.



1.	Bilgisayar	başka	insanlara	zarar	vermek	için	kullanılamaz.
2.	Başka	insanların	bilgisayar	çalışmaları	karıştırılamaz.

3.	Bilgisayar	ortamında	başka	insanların	dosyaları	karıştırılamaz.
4.	Bilgisayar	hırsızlık	yapmak	için	kullanılamaz.

5.	Bilgisayar	yalan	bilgiyi	yaymak	için	kullanılamaz.
6.	Bedeli	ödenmeyen	yazılım	kopyalanamaz	ve	kullanılamaz.

7.	Başka	insanların	bilgisayar	kaynakları	izin	almadan	kullanılamaz.
8.	Başka	insanların	entelektüel	bilgileri	başkasına	mal	edilemez.
9.	Kişi	yazdığı	programın	sosyal	hayata	etkilerini	dikkate	almalıdır.

10.	Kişi,	bilgisayarı,	diğer	insanları	dikkate	alarak	ve	saygı	göstererek	kullanmalıdır.

Kaynak	:	Computer	Ethics	Institute



Uygulama	Etiği



Uygulama	Etiği (Devam)



Uygulama	Etiği (Devam)



İnsan	haklarına	saygılı	è Özel,	güvenli,	
erişilebilir,	sürdürülebilir	

Emeğe	saygılı	è Fonksiyonel,	uygun,	
güvenilir

Deneyime	saygılı	è Kullanıcı	dostu,	
"herkes"e	uygun	

Tasarım	Etiği



Bölüm	2	:

Siber	Güvenlik
(Kavramlar,	Tehditler,	Riskler,	
Önlemler)



Bilişim	sistemleri

Gerçek	ve	tüzel	kişilere	ait	
bilişim	sistemleri

Kamu	bilişim	sistemleri

Siber	ortam

Ulusal	siber	ortam

Siber	Güvenlik	Olayı

Siber	güvenlik

Ulusal	siber	güvenlik

Kritik	Altyapılar

Siber	Güvenlik	- Kavramlar



Hedefli	Bir	Siber	Saldırının	Hikayesi



Ransomware	(Fidye Yazılımları)
• Dosyaları şifreleyip açmak için ödeme talep etmek.		

• Bir link	tıklamak kadar uzakta.	PTT	Kargo,	Turkish	
Kargo,	Telekom	Faturaları vs.

• Türevleri :	Cryptolocker,	Cryptowall,	TeslaCrypt,	
AxCrypt,	TeslaCrypt	



Social	Engineering	– Sosyal Mühendislik
• Phishing	 (Oltalama)	:	Bilindik sitelerin kopyalarını

yaparak bu siteler üzerinden bilgi çalma.

• Bire-bir İkna :	Telefon vs	ile kullanıcıyla iletişime
geçerek kişisel bilgilerin alınması

• Güven	kazanarak bilgi edinmek :	Bir başkası yerine
geçerek,	karşısındakinden bilgiler alma.	



Dünyamızı Bekleyen Siber Tehditler - 2017
• Ünlü	ve	siyasilere	karşı	çok	daha	güdümlü	 saldırılar	

yaşanacak.

• Fidye	yazılımlar	ile	çok	sayıda	kurbana	eş	zamanlı	
saldırılar	 yapılacak	ve	her	birinden	alınacak	küçük	
miktarlarda	fidye	ile	büyük	vurgunlar	yapılacak.

• Kamu	hizmetlerinde	kullanılan	 sistemler	siber	
suçluların	en	değerli	hedefleri	arasına	girecek.

• Tehditler	daha	da	akıllanacak.	Önümüzdeki	yıl	
“insan	benzeri”	zararlı	yazılımlar	görmeyi	
bekliyoruz.	Bu	yazılımlar,	saldırıların	 etkisini	
artırmak	için	kendilerini	 duruma	göre	uyarlayacak	
ve	başarıyı	temel	alan	öğrenme	yeteneğini	
kullanacak.

• IoT	üreticileri	güvenlik	açıklarından	 sorumlu	
tutulacak,	tüketicilerin,	şirketlerin	ve	diğer	ilgili	
grupların,	 cihaz	üreticilerini	sorumlu	tutan	güvenlik	
standartlarının	oluşturulması	 ve	uygulanması	
yönündeki	çağrılarının	 artmasını	bekliyoruz



Dünyamızı Bekleyen Siber Tehditler – 2017	- Devamı
• 20	milyar	IoT	cihazı,	buluta	saldırılar	 açısından	

zincirin	en	zayıf	halkası olacak.	

• Saldırganlar,	 akıllı	şehirlere	baskılarını	 arttırmaya	
başlayacak.	Kamu	hizmetlerinin	sunulmasında	
kullanılan	 bu	entegre	sistemlerden	tek	birinin	dahi	
saldırıya	uğraması	ciddi	sonuçlar	doğurabilir.	 Bu	
nedenle	bu	sistemlerin	siber	suçluların	en	değerli	
hedefleri	arasında	yer	alması	kuvvetle	muhtemel.

• Mobil	Casusluk:	Mobil	cihazları	hedef	alan	casusluk	
harekatlarıyla	daha	fazla	karşılaşılacağı
öngörülüyor.

• Siber	Sabotaja	Karşı	Artan	Savunmasızlık:	Hayati	
önem	taşıyan	altyapı	ve	üretim	sistemleri,	hiç	
korunmayarak	veya	çok	az	korunarak	internete	
bağlı	kaldığı	 sürece,	özellikle	de	jeopolitik	gerginlik	
dönemlerinde	 saldırganların	 ilgisini	 çekmeye	
devam	edecek.



IoT – Internet	of	Things
• Internet	of	Things	(Nesnelerin İnterneti)

• 2020	yılında toplam cihaz sayısı tahmini 20.8	
milyar.

• 2016	yılında tehdit bu cihazların tehdit olarak
kullanılmaya başladı.



IoT – Hayatımız	artık	mahrem	değil

YouTube	- Life	Simplified	with	Connected	Devices



Kaynak	:	ISACA,	Ocak	2016,	Cybersecurity	Snapshot

%52
Sosyal Mühendislik %40

İç Tehditler

%39
Gelişmiş, Odaklı Tehditler

Siber Güvenlik – İlk	3	Siber Tehdit



Kaynak : World Economic Forum The Global Risks Report 
2017



30%
2015	yılı verilerine göre gönderilen 8	milyon oltalama e-postasının
açılma oranı

2014	yılı oranı %23

12%
2015	yılı verilerine göre açılan e-postalardaki eklerin açılma /	
bağlantıların tıklanma oranı

2014	yılı oranı %11

Kaynak :	Verizon	DBIR	2016

100
2015	yılı verilerine göre oltalama e-postalarını ilk	kullanıcının
ortalama açma süresi

Eklerinin açılma/bağlantıların tıklanma süre ortalaması 225snsn



İTİBAR OLUŞTURMAK 20 YIL ALIR, 
MAHVETMEK 5 DAKİKA. EĞER BUNU 
KABUL EDER VE DÜŞÜNÜRSENİZ, 
YAPTIKLARINIZI DAHA FARKLI
YAPMAYA BAŞLARSINIZ.

Warren Buffett, Berkshire Hathaway



Önlemler

Kaynak	:	Gartner,	Critical	capabilities of	adaptive security architectureCyber	Security	is	not	a	solution	but	a	process



Bölüm	3:

Siber	Suç	
ve
Siber	Suçlular



Siber Saldırılar altında yatan motivasyon
• Siber saldırıların büyük bir çoğunluğu parasal

kazanç amaçlı yapılıyor.

• Kişilerin bilgilerine ulaşmak ve ülkeler arası
mücadele amaçlı yapanlara da	rastlanıyor.



Veri Sızıntısı saldırılarının kaynakları
• Dış saldırılar :	%58	(Hacker)

• İç Saldırılar :	%14	(Çalışanlar,	 3rd Party,	vs)

• Kaza ile yaşanan kayıplar :	%24



En	zayıf	halkamız	kadar	güçlüyüz

En	gizli	bilgimiz	olan	şifremizi	başkaları	ile	paylaşır	mıyız?



Web	

Deep Web



Deep	Web
- Arama	motorlarının	(Google,	Yandex,	Bing, Yahoo)

internet	arama	sistemlerinin	ulaşamayacağı	
internet	sitelerine	ve	içeriklerine	verilen	isimdir

- Public	erişim istenmeyen ya da	illegal	 bilgilerin
bulunduğu alandır.

- Kendi içinde katmanları vardır.



Dark	Web	– Dark	Net
• TOR	Browser

• Illegal	Information

• Drug	Sales



C-a-a-S	?



C-a-a-S	?



Kaynak	:	Sophos,	Ağustos	2016



Deep	Web	– Forum	Örnek





Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı
• Kurumsal Siber Olaylara Müdahele Ekibi (SOME)	kurması gereken kamu kurumlarında siber güvenlik bütçesi
• SOME’lerde çalışan siber güvenlik personelinin iş tanımlarının belirlenmesi
• Kurumlarda sızma testlerinin zorunlu hale	getirilmesi
• Kamu ve kritik altyapı sistem odalarının sahip olması gereken asgari kriterlerin belirlenmesi
• Siber suçlar ile ilgili ceza vemuhakememevzuatının düzenlenmesi
• Güvenli IPv6	kullanımınını yaygınlaştırılması
• Milli adli analiz kapasitesinin geliştirilmesi,	Bilişim hukukçusu yetiştirilmesi,	Adli analiz uzman havuzu oluşturulması
• Siber suçları tespit için büyük veri analizi altyapısının kurulması
• Siber güvenlik terimleri sözlüğünün oluşturulması
• İlk,	orta,	lise ve yaygın eğitimde siber güvenlik eğitimlerinin yaygınlaştırılması
• Siber güvenlik yaz kampları,	yarışmaları ve tatbikatlarının düzenlenemsi
• Siber güvenlik farkındalığı kamu spotlarının oluşturulması
• Yüksek lisans ve doktora düzeyinde siber güvenlik ders içeriklerinin oluşturulması
• Siber güvenlik ekosistemi ulusal iş modelinin oluşturulması
• Siber güvenlik teknoloji yol haritasının ve araştırma gruplarının oluşturulması
• Siber güvenlik ilgili yerli teknoloji ve ürünlerin desteklenmesi
• “Güvenli yazılım geliştirme ve güvenli yazılım kullanımı”	kültürünün yaygınlaştırılması
• Pardus’un yaygınlaştırılması
• Laboratuvar/test	yatağı altyapısının kurulması ve kritik siber güvenlik teknolojilerinin kazanımı
• Kritik ürünleri denetleyecek ve sertifikalandıracak mekanizmaların çalıştırılması
• Ulusal Siber Güvenlik Portalı’nın oluşturulması



Dünyada	
Yaşanan	Bilgi	
Güvenliği	
Olayları





2017’nin	başından beri
yaşanan bilgi güvenliği
olaylarından derleme..













146	
gün

(2016)

Kaynak:	Mandiant m-Trends	Report,	Ponemon Cost	of	Data	Breach	Study

Bilgi Güvenliği Olayları Ortalama Fark Edilme Süresi

• 2015	Yılında Fark Edilme Süresi 205	gün
• 2014	Yılında Fark Edilme Süresi 224	gün



Bölüm	4	:

Standartlar,
Uyum



CobIT	 PCI

FinTech	101	- @semayuce



ISO	27001	 ISO	22301

FinTech	101	- @semayuce



ISO	31000:2009					 ISO	38500:2015

FinTech	101	- @semayuce



Bölüm	5	:

Siber	Güvenlik	
İpuçları



Her süreçte olduğu gibi
bir akış, sürecin sahibi, 
kuralları, yöntemleri ve
uygulayıcıları olmalıdır. 

Ortaya çıkaracak
olduğunuz ürünü bir
servis mantığında

kurgulayıp Siber Güvenlik
konularında ekip içinde
bir lider seçmeli ve tüm
paydaşların bu liderin
öncülüğündeorganize 
olmasını sağlamalısınız.

Siber Güvenlik bir
süreçtir

Uyum ve Regülasyon
Konuları Göz önünde

bulundurulmalı

Özelleştirilmiş, Görev
Bazlı Güvenlik

Eğitimleri
Düzenlenmeli

Siber Saldırı
Yöntemleri

hakkında bilgi
sahibi olunmalı

Güvenlik ürünün
bir parçası olmalı

Projeye göre uyulması gereken
kanun ve regülasyonlar bilinmeli

ve takip edilmeli. Müşterinin
kişisel bilgilerinin saklanması ve
kullanılması konusunda sınırlar
ve yöntemler sıkı takip edilmeli, 

bu konuda bir sorumlu kişi
atanmalıdır. Uyulmadığı

takdirde ciddi cezalar ve itibar
kaybına sebep olabilecek tüm
riskli alanlar tespit edilmelidir.

Ekip içinde herkesin siber
güvenlik konusunda
farkındalığının gerekli
olmasının yanı sıra, 

görevlerine göre
özelleştirilmişgüvenlik
eğitimleri alınmalıdır. 

Geliştiricilerin, teknik ekibin
kendi sorumlulukları ile ilgili

güncel Siber Güvenlik
bilgilerinesahip olmaları

gereklidir.

Kötü amaçlı kişilerin
kullanmış oldukları çok
farklı saldırı yöntemleri
bulunmaktadır. Ancak

bunlar içerisinde en çok
kullanılanlarının

bilinmesinde fayda vardır. 
80/20 kuralını hatırlayın !

Çözümünüzeher 
eklediğiniz parçanın

güvenli olmasını
sağlamak için çaba

göstermek yerine, baştan
güvenli çözümler

tasarlamak (“security by 
design”) en doğrusudur. 
Kolay bir iş olmasa da, 
maliyeti bulunsa da en 
doğru yöntem budur. 

Fintech StartUp’lar için Siber Güvenlik İpuçları



Fintech StartUp’lar için Siber Güvenlik İpuçları



Teşekkürler


