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Bölüm 1:

Bilişim Etiği ve 

Bilgi Güvenliği



• 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.

Bilişim Etiği Nedir?

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Felsefe
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Ethics_Institute


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



Bilişim sistemleri

Siber ortam

Siber güvenlik

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği - Kavramlar

Bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla sağlanan her türlü 

hizmetin, işlemin ve verinin sunumunda yer alan sistemler

Tüm dünyaya ve uzaya yayılmış durumda bulunan bilişim 

sistemlerinden ve bunları birbirine bağlayan ağlardan 

oluşan ortam

Siber ortamı oluşturan bilişim sistemlerinin saldırılardan 

korunmasını

Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin güvence altına 

alınmasını, saldırıların ve siber güvenlik olaylarının tespit 

edilmesini, bu tespitlere karşı tepki mekanizmalarının 

devreye alınmasını ve sonrasında ise sistemlerin yaşanan 

siber güvenlik olayı öncesi durumlarına geri döndürülmesi



Siber Güvenlik              Bilgi Güvenliği

Siber uzayı içerir.

Yalnızca digital verileri korumayı 

hedefler.

Bilgi güvenliğinin bir alt kümesidir. 

Siber uzayın dışındaki noktaları da içerir.

Tüm verileri korumayı amaçlar.

Kapsayıcıdır.



• Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişiler, varlıklar ya da 
proseslere kullanılabilir yapılmama ya da 
açıklanmama özelliği 

• Bütünlük: Varlıkların doğruluğunu ve tamlığını 
koruma özelliği

• Kullanılabilirlik: Yetkili bir varlık tarafından talep 
edildiğinde erişilebilir ve kullanılabilir olma 
özelliği

Bilgi Güvenliği Nedir?

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin (dış ve iç kaynaklı tüm 

tehditlere karşı) korunmasıdır*

*Kaynak ISO/IEC 27001



Bölüm 2 :

Siber Güvenlik -

Tehditler



Bilgi 

Güvenliği 

Tehditler

Siber dünyada en çok karşımıza çıkan tehditler :

• Virüsler

• Worms

• Trojan Horses / Logic Bombs

• Social Engineering

• Rootkits

• Botnets / Zombies

Siber Tehditler



Kendini bir dosyaya, programa, diske ekleyen küçük 
program parçalarıdır. 

Program çalıştırıldığında virüs kodu da çalışmış olur 
ve kendini çoklar. 

Bilgisayarın çalışmasına müdahale etmeyi amaçlar.

Altta yatan gizli amacına şartlar uygun olduğunda 
ulaşmak için bekler.

Siber Tehditler / Virüsler

Program
A

Extra Code

Program
B

infects



Bilgi 
Güvenliği 
Tehditler

Bilgisayarınızda bulunan ağ bağlantısı 
sayesinde çoğalır. 

Herhangi bir dosyaya gizlenmek zorunda 
kalmayan virüs her bilgisayara ağ bağlantısı 
üzerinden çoğalabilir.

Program çalıştırıldığında virüs kodu da 
çalışmış olur ve kendini çoklar. 

Siber Tehditler / Worms (Solucan)

To Joe
To Ann
To Bob

Email List:

Joe@gmail.com

Ann@yahoo.com

Bob@u.edu



Bilgi 
Güvenliği 
Tehditler

Makro virüsler kendi kodlarını belgeler, elektronik tablolar ve diğer 
veri dosyalarıyla ilişkili makrolara ekler.

Siber Tehditler / Makro

Makro içeren belge 
çalıştırılmadan aktive 
olmazlar.

Makro bir dizi komutun sırayla 
çalıştırılmasını gerçekleştirir.



Bilgi 
Güvenliği 
Tehditler
 Mantık Bombaları, herhangi bir programın içerisine yerleştirilen 

virüs programlarıdır. Bazı şartların sağlanması durumunda 
patlayarak yani çalışmaya başlayarak sisteme zarar verirler.

Siber Tehditler / Logic Bombs

Bombalar, tüm dosyaları ve bilgileri 
veya sistemi silebilir.

Örnek : Ödemesi yapılmayan bir 
yazılımın çalışmaması,

Örnek : İşten kovulan bir çalışanın 
ardından veri tabanının silinmesi.



Bilgi 
Güvenliği 
Tehditler
 Truva Atı, bir program ile bilgisayarınıza yüklenir, arka planda 

gizli olarak çalışır ve amacına uygun farklı işler yapar. Bir iş 
yapılırken gözükürken aslında başka iş yaparlar.

Siber Tehditler / Trojan Horse

Genellikle sonradan erişim 
için «Açık Kapı» bırakmak 
için kullanılırlar.

Örnek : Oyun yüklenirken 
arka planda kişisel 
bilgilerinizi  toplayıp 
gönderir. 



Bilgi 
Güvenliği 
Tehditler Siber suçlular, çok sayıda kullanıcının bilgisayar güvenliğini ihlal ederek, 

her bir bilgisayarın kontrolünü ele geçirerek, tüm virüslü makineleri 
suçlunun uzaktan yönetebildiği bir "bot" ağı halinde organize ederler.

Siber Tehditler / Botnet

 Botnet sözcüğü, "robot" 
ve "network" (ağ) 
sözcüklerinin 
birleşiminden türetilmiştir. 



Bilgi 
Güvenliği 
Tehditler
DDoS saldırısı, saldırıya uğrayan web kaynağına birden çok istek 

göndererek web sitesinin çok sayıda isteği işleme kapasitesini 
aşmayı ve doğru şekilde çalışmasını engellemeyi amaçlar.

Siber Tehditler / DDoS

Dağıtılmış Ağ 
Saldırıları, genellikle 
Dağıtılmış Hizmet 
Reddi (DDoS) 
saldırıları adıyla bilinir. 

Botnet’ler kullanılır.



Bilgi 
Güvenliği 
Tehditler
Saldırganın birbiri ile doğrudan iletişim kuran iki taraf arasındaki 

iletişimi gizlice ilettiği veya değiştirdiği saldırı türüdür.

 İlkesel olarak hedefinde kendi IP'si olmayan bir paketi alan 
makinelerin, bu paketlerle ilgili herhangi bir işlem yapmamaları 
gerekir. 

Siber Tehditler / Man in the Middle

Ancak istenirse bu paketlere 
müdahale edebilir ya da içeriğini 
öğrenebilirler. 

Aradaki adam saldırısı ağ üzerindeki 
paketleri yakalayarak manipüle 
etmek olarak özetlenebilir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/IP_adresi


Bilgi 

Güvenliği 

TehditlerSosyal mühendislik basitçe elde edilmek istenen bilgiyi, karşıdaki 
insanı yanıltarak elde etmektir.

Siber Tehditler / Social Engineering

Telefon ile:

Merhaba Ben Anıl, 

X Firmasından 

arıyorum. 

İşleminizin devamı 

için Şifrenizi alabilir 

miyim?

Email:

Y Bankasındaki 

hesabınızdan

fazla tahsilat 

yapılmış.Kişisel Olarak:

Nerelisiniz? 

Annenin soy 

adı ne?

Bilgisayarın

ızda eksik 

patch var. 

Kargonuz

Gelecek. 

Kişisel 

bilgileriniz 

gerekiyor.

Hayatın her 
anında 
karşımıza 
çıkabilir. 

Güzel 
hazırlanmış 
senaryolar 
kullanılır.



Bilgi 
Güvenliği 
Tehditler
Güvenilir bir elektronik haberleşme aracı gibi 

görünerek kullanıcı adı, şifre,kredi kartı bilgisi gibi özel 
bilgilerin ele geçirilme girişimidir.

Siber Tehditler / Phishing

Password ve Fishing 
kelimelerinin birleştirilmesi ile 
oluşturulmuştur.

Sahte bir e-posta ile başlatılır 
ve genelde kullanıcıları gerçek 
gibi görünen sahte bir web 
sitesine yönlendirdikten sonra 
kişisel bilgilerini girmelerini 
talep ederek devam eder.



Bilgi 
Güvenliği 
Tehditler
 İnternet korsanları tarafından kullanıcıların kişisel verilerini ele 

geçirmek amacıyla bir web sitesini kopyasının hazırlaması ve 
siteyi asıl site olarak kullanıcıya sunmasıdır.

Siber Tehditler / Pharming

Örnek : Hesabınızın kullanım 
süresi sona eriyor

Örnek : Bilgilerinizi 
güncellemeniz gerekiyor

Örnek : Hesabınızın güvenliği 
için yapmanız gerekenler



Bilgi 

Güvenliği 

Tehditler Fidye yazılımları, sistemleri ve verileri şifreleyerek arkasında
bulunan siber suçlulara bir fidye bedeli ödemeden bu verilere
ulaşımı engelleyen bir çeşit zararlı yazılım.

Siber Tehditler / Ransomware

Kötü niyetli kişilerin sitesine 
girildiğinde yüklenebilir.

Bir uygulama içine 
gizlenmiş olabilir.

Bir emailin ekinde yer 
alabilir. 



Gelişen Teknik ve Araçların Yıllara göre değişimi



Bilgi 
Güvenliği 
Tehditler
Bir sistemin zaafiyetini kullanarak sistemi sömürmek, ele

geçirmek veya bilgi çekmek için kullanılan, oluşturulan yazılım ve
araçlardır.

Siber Tehditler / Exploits

 Remote Exploits : Uzaktan yapılan 
sömürme işlemleri için kullanılır.

 Local Exploits : Sistem üzerinde 
doğrudan yapılan sömürme 
işlemleri (hak yükseltme)

 Zero Days Exploits : Sistem 
açıkları bulunduğu anda yazılır. En 
tehlikelisidir çünkü çözümü henüz 
üretilmemiştir.



Bilgi 
Güvenliği 
Tehditler
 Türkçeye : Gelişmiş sürekli tehdit” veya “hedef odaklı saldırı” 

olarak çevrilen özel bir saldırı türüdür. 

APT – Advanced Persistent Threat

 Siber suçlular, Hacktivistler veya 
suç örgütlerinin motivasyon 
düzeyi : Birkaç deneme sonrası
başka (kolay) hedefe yönlenme

 APT saldırıları : Amaçlarına 
ulaşana kadar saldırmaya devam 
ederler.



Hedefli Odaklı Bir Siber Saldırının Hikayesi



 Akıllı tehdit : Sürekli akıllı tehdit : İleri düzey teknik 
becerisi, hedef aldığı şirket veya kuruma sızmak 
için yürüttüğü sosyal mühendislik çalışmalarını
yapan saldırganlardır.

 İleri seviye tehdit : Sürekli İleri Seviye Tehdit : APT 
olarak adlandırdığımız tehdit türü (sürekli ileri 
seviye tehdit) en gelişmiş teknik beceri ve en 
yüksek seviyede motivasyon gerektiren 
saldırılardır. Örnek : Rusya’nın APT28 ve Çin’in 

APT1 grupları.

Basit tehdit: “wifi hackleme” ve “facebook patlatma” seviyesinde 
1-2 kaynak okumuş “meraklı”, metodoloji bilmeyen, başlangıç 
seviyesi saldırganlardır.

APT – Tehdit Sınıflandırması



Bölüm 3 :

Siber Güvenlik
(Ransomware – Fidye 

Yazılımları)



Ransomware (Fidye Yazılımları)

NASIL BULAŞIR?

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

 Sosyal Mühendislik, Zararlı Reklam (Malvertising), 
İstismar Kitleri (Exploit Kits), Bir siteye göz atarken 
(Drive by Downloads)

NE İSTER?

 Bitcoin, Başkasına yükle, para edecek görüntü, 
video, bilgi..

NEDİR ?

 Fidye yazılımları, sistemleri ve verileri şifreleyerek arkasında bulunan siber suçlulara bir fidye bedeli

ödemeden bu verilere ulaşımı engelleyen bir çeşit zararlı yazılım.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpp5qpt8bhAhXDsKQKHe92AqsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixelprivacy.com/resources/ransomware/&psig=AOvVaw0n1cnsxhhlf4QwDBd45QCq&ust=1555016820232123


Ransomware (Fidye Yazılımları)

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpp5qpt8bhAhXDsKQKHe92AqsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixelprivacy.com/resources/ransomware/&psig=AOvVaw0n1cnsxhhlf4QwDBd45QCq&ust=1555016820232123


Ransomware – WinLocker, FileLocker

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpp5qpt8bhAhXDsKQKHe92AqsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixelprivacy.com/resources/ransomware/&psig=AOvVaw0n1cnsxhhlf4QwDBd45QCq&ust=1555016820232123


Ransomware – Mobil Cihaz

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpp5qpt8bhAhXDsKQKHe92AqsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixelprivacy.com/resources/ransomware/&psig=AOvVaw0n1cnsxhhlf4QwDBd45QCq&ust=1555016820232123


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.

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit8IX4ja7SAhVIXhQKHY3gAEoQjRwIBw&url=http://www.ihs.com.tr/blog/nesnelerin-interneti-gundelik-hayatimizi-nasil-etkiliyor/&psig=AFQjCNFo8KJFw3Wtjd3EIB9C3ley5xny4g&ust=1488210359723556
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpp5qpt8bhAhXDsKQKHe92AqsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixelprivacy.com/resources/ransomware/&psig=AOvVaw0n1cnsxhhlf4QwDBd45QCq&ust=1555016820232123


Ransomware – Nesnelerin İnterneti

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpp5qpt8bhAhXDsKQKHe92AqsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixelprivacy.com/resources/ransomware/&psig=AOvVaw0n1cnsxhhlf4QwDBd45QCq&ust=1555016820232123


Ransomware – Nesnelerin İnterneti

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpp5qpt8bhAhXDsKQKHe92AqsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixelprivacy.com/resources/ransomware/&psig=AOvVaw0n1cnsxhhlf4QwDBd45QCq&ust=1555016820232123


Ransomware – Önlem

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpp5qpt8bhAhXDsKQKHe92AqsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixelprivacy.com/resources/ransomware/&psig=AOvVaw0n1cnsxhhlf4QwDBd45QCq&ust=1555016820232123


Bölüm 4 :

Siber Güvenlik
(Sosyal 

Mühendislik/Oltalama)



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. 



Oltalama yöntemleri yıllarla birlikte değişmedi: Psikolojik bir kanca ile kurbanlar yemlenir, 

böylelikle sahte bir forma ya da uygulamaya yönlendirilir.

3 adımda oltalama : 

1. Hedef Seçilir - Uygun bir kurban seçilir, kurban ile ilgili bilgiler toplanır.

2. Sosyal Mühendislik Uygulanır - Bilgileri çalmak ya da zararlı yazılım (malware) yüklemek 

için uygun bir senaryo hazırlanır, kurbanların yemi yutması beklenir.

3. Teknik Mühendislik - Sahte web siteleri oluşturulur, güvenlik tedbirleri atlatılarak 

kurbanların bilgisi çalınır.

Sosyal Mühendislik – Oltalama Nasıl İşler?



Hedef nasıl seçilir? 

 Siber Suçlulardan satın alınan kullanıcı 

bilgileri arasından,

 Zayıf şifreye sahip sitelerden çalınan 

bilgilerden,

 Sosyal Medya’dan toplanır,

 Spam Mail listesinden rastgele seçilir.

Uygun bir hedef seçilir, hedef ile ilgili bilgiler toplanır.

Hedef olmamak benim elimde mi?

Oltalama - Adım 1 - Hedef Seçilir



Sosyal Mühendislik Hangi Şekillerde Karşımıza Çıkabilir?

 Doğrulamak için bilgilerinizi giriniz.

 Kargo teslimi için bilgilerinizi onaylayın.

 Tatil kazandınız, bilgilerinizi girin.

 Fatura ödeme için Kredi Kartı bilgilerinizi girin,

 Kredi kartı aidat iadesi için bilgilerinizi girin,

 İş başvurusu için bilgilerinizi girin,

 HGS ödemek için bilgilerinizi girin,

 Sitemizi ziyaret eden bir milyonuncu kişisin, hediye kazandın,

 Adınız yasa dışı bir suça karıştı, yardım edelim.

Başımıza geldiğinde engellemek elimizde mi?

Bilgileri çalmak ya da zararlı yazılım (malware) yüklemek için uygun bir senaryo hazırlanır, 

kurbanların yemi yutması beklenir.

Oltalama - Adım 2 – Sosyal Mühendislik



Hangi Yöntemler Karşımıza Çıkabilir?

 Gerçek bir site ele geçirilir, kullanıcıların girmesi beklenir,

 Yanıltıcı bir URL oluşturulur,

 Yanıltıcı bir Domain oluşturulur,

 Yanıltıcı https sertifikası oluşturulur,

 E-posta ekine çalıştırılabilir kod konulur,

 E-posta ekine Zararlı Makro içeren doküman konulur.

Başımıza geldiğinde engellemek elimizde mi?

Sahte web siteleri oluşturulur, güvenlik tedbirleri atlatılarak kurbanlara ulaşılmaya çalışılır.

Oltalama - Adım 3 – Teknik Mühendislik



Oltalama Yerel Örnekler



İkna 

Psikolojisi

Kendinizi «Özgür İradenizle» 

istemediğiniz bir işi yapar 

bulursanız üzülmeyin. 

Hacker’ların bu davranışınız için 

bazı psikolojik prensipleri 

kullandıklarını unutmayın..

Robert Cialdini – İkna Psikolojisi

Influence: The Psychology of Persuasion

Sosyal Mühendislik Tanımı : Psikolojik yanıltmalar ile insanlara istemedikleri 

eylemleri yaptırmak ve bilgilerini ifşa etmesini sağlamak.

Sosyal Mühendislik Neden Etkilidir?



Sonuç

 Kurallar sadece dijital market için 

kullanılmıyor.

 Uyanık olun.

 Kolay ikna olmayın, şüpheci olun.

 Üzerinize oynanmak istenen oyunu 

bilirseniz daha zor kandırılırsınız. 

Sosyal Mühendislik İkna Psikolojisi - Sonuç

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjptK_sxYzbAhVBMJoKHe56DaMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jianshu.com/p/2ea90ce0fb58&psig=AOvVaw0O9eUgeIAzRn75uD6UfnIQ&ust=1526639523677107


Bölüm 5:

Siber Suç ve Siber 
Suçlular



Siber Saldırılar Altında Yatan Motivasyon

 Saldırgan profilleri ve temel motivasyonları
(Saldırıyı gerçekleştirmedeki amaçları) :

• Siber suçlular: kolay ve çok para 
kazanma fırsatı

• Hacktivist: İdeolojik bir amaca hizmet 

• Hacker grupları: Ünlü olma, adını 
duyurma

• Egemen devletler: Ulusal güvenlik ve 
ulusal çıkarlar

• Suç örgütleri: Belli şahısların 
becerilerini veya karşılarına çıkan 
fırsatları değerlendirip para kazanmak

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, 3. 
Partiler, vb.)

• Kaza ile yaşanan kayıplar : %24



Düşmanımızı Tanıyalım
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Web 

Deep Web



Deep Web

• Arama motorlarının (Google, 
Yandex, Bing, Yahoo) internet 
arama sistemlerinin ulaşamayacağı 
internet siteleri ve içerikleri..

• Devlet kurumlarının, özel şirketlerin
ve kişisel kullanıcıların, tüm
kullanıcılara açık olmayan arama
motorları tarafından indexlenmeyen
verilerin ve sitelerin bütününün
bulunduğu yer..

• Public erişim istenmeyen ya da 
illegal bilgilerin bulunduğu alandır.

• Kendi içinde katmanları vardır.



Bölüm 6: Standartlar 

ve 

Uyum



Önlemler

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



CobIT PCI
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ISO 27001 ISO 22301
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ISO 31000:2009     ISO 38500:2015
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Bölüm 7:

Öngörüler & Öneriler



Kaynak : InfoSec Institute – 2018 Cyber Security Preditions

2019 Siber Tehdit Öngörüleri

1. Ransomware (Fidye Yazılımları) iş dünyası ve organizasyonlara en tehlikeli tehdit
olarak karşımıza çıkacak. 
2. Siber suçluların odağı sanal paralar olacak. Cryptocurrencies
3. Rusya, Çin ve İran APT grupları, batı organizasyonları için üzerindeki baskılarını
arttıracaklar.
4. İşletmeler için bulut güvenliği en yüksek önceliğe sahip olacak (Cloud security)
5. Siber suçlularla mücadele için ortak uluslararası çaba gösterilecek (International
effort)
6. Siber suçluların öncelikli hedefi IoT devices olacak.
7. Mobil Tehdit artarak devam edecek. (Banking Trojan/Mobile Ransomware)
8. Siber dünya kullanılarak birilerine ve özellikle çocuklara baskı kurma olayları daha
fazla görülecek (Cyberbullying)
9. Siber Sigorta tekliflerinde patlama olacak (Cyber-Insurance)
10. Pek çok kurum, GDPR uyumluluğunu zamanında tamamlayamayacak. 
(25.Mayıs.2018)



Türkiye’nin Bilgi Güvenliği Sitesi



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
öncülüğünde organize 

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
özelleştirilmiş güvenlik
eğitimleri alınmalıdır. 

Geliştiricilerin, teknik ekibin
kendi sorumlulukları ile ilgili

güncel Siber Güvenlik
bilgilerine sahip 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 !

Çözümünüze her 
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. 

Bilgi Güvenliği İpuçları



Bilgi Güvenliği İpuçları



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

DAHA FARKLI YAPMAYA BAŞLARSINIZ.

Warren Buffett, Berkshire Hathaway
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