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Dünyanın en büyük yakıt ve gıda ürünleri 
taşıyıcısı Maersk’e siber saldırı.
itgovernance, 07 Temmuz 2017

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, Ukrayna'da başlayan ve 60'tan fazla ülkede ortaya çıkan bir siber
saldırı olan NotPetya'nın etkilerini hissediyorlar. En büyük firmalar arasında AP Moller-Maersk, WPP,
Reckitt Benckiser ve FedEx vardı, bunların hepsi bu hafta operasyonların normale dönmediğini bildirdi.
Maersk Denizcilik Şirketi
Şirketin nakliye iştiraki olan Maersk Line, dünyanın en büyük yakıt, tüketim malları ve gıda ürünleri

taşıyıcısı olduğundan, Maersk’de oluşan zarar özellikle önemlidir. Maersk Line, NotPetya'dan
dolayı ciddi gecikmeler yaşadı ve ürünleri Maersk tarafından taşınan işletmeler, müşterileri

eksikler konusunda uyarmak zorunda kaldı.

Maersk Line'a yapılan saldırı, BT sistemlerini kapattı, yani şirketin alternatif
destinasyonlara giden gemileri yeniden yönlendirmesi gerekiyordu. Dahası,
konteynerler, Rotterdam ve Los Angeles dahil olmak üzere APM Terminalleri

departmanı altında faaliyet gösterdiği birkaç limana yerleştirilemedi ve
boşaltılamadı.
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ABD'li ilaç devi Merck, «Petya» Fidye 
Saldırısından Sonra İş Sürekliliği Planını 
Başlattı.
Assurance Software, 29 Haziran 2017

Dünya çapında operasyonları olan Merck'e düzenlenen saldırı, WannaCry virüsüyle yayılan
saldırıya benzeyen Petya fidye saldırısının bir parçası.

Merck’in Twitter hesabında yayınlanan bir açıklamaya göre, çalışanlara
bilgisayarlarını kullanmamaları ve evde talimat beklemeleri söylendi.

Merck, siber saldırıyı öğrendiklerinde iş sürekliliği planlarını başlattıklarını ve

“hastalarımıza, müşterilerimize ve diğer iş ortaklarımıza olan zararı en aza
indirmek için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.
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Birçok Siemens Endüstriyel Ürününde Ciddi 
Kusur Bulundu.
SecurityWeek, 07 Aralık 2017

Siemens'in birçok ürünü, sistemlerin bir hizmet reddi (DoS) durumuna girmesine neden olabilecek ciddi
bir güvenlik açığından etkileniyor. CVE-2017-12741 olarak izlenen ve “yüksek önem derecesi” olarak
değerlendirilen kusur, Siemens'e endüstriyel siber güvenlik firması CyberX'ten George Lashenko
tarafından rapor edildi.

Siemens'e göre, etkilenen ürünlerin listesi; küçük otomasyon uygulamaları için SIMATIC S7-200 Akıllı
mikro PLC'leri, bazı SIMATIC S7 işlemcileri, SIMATIC WinAC RTX yazılım denetleyicileri, SIMATIC ET
200 PROFINET arabirim modülleri, SIMATIC PN / PN bağdaştırıcıları, SIMATIC Compact alanı ile
PROFINET IO, SIMOTION hareket kontrol sistemleri, SINAMICS konvertörler, SINUMERIK CNC
otomasyon çözümleri, SIMOCODE motor yönetim sistemleri ve SIRIUS 3RW motorlu yumuşak yol
vericiler için geliştirme kitlerini içeriyor.

Saldırgan, basit ağ yönetim protokolü (SNMP) için kullanılan UDP bağlantı

noktası 161 üzerinden özel hazırlanmış paketler göndererek etkilenen

sistemlerin arızalanmasına neden olabilir. DoS koşulundan kurtarmak için,

cihazların manuel olarak yeniden başlatılması gerekir.
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Endüstriyel Ortamlar Pandora’nın
kutusunu açık mı bırakıyor?  
(Fidye Yazılımları )
05 Mayıs 2017,

2016 yılında, fidye yazılım saldırıları bir önceki yıla göre
yaklaşık yüzde 17,000 oranında artmıştır ve yüzde 15'i
mekanik ve endüstriyel sektörlerde ortaya çıkmıştır.

Hedefler daha önce finansal hizmetler ve bankalar idi, fakat
endüstriyel ortamlar artık giderek daha kârlı bir hedefi temsil
etmektedir.

Endüstriyel ortamlara yönelik kötü niyetli saldırıların
arkasındaki tehdit aktörleri, finansal kazanç elde etmek
isteyen siber saldırganlarla sınırlı değildir. Saldırganlar; ulus
devletler, devlet destekli aktörler ve potansiyel olarak rakipler
bile olabilir.
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Atlanta Şehri, Georgia, Fidye 
(Ransomware) Saldırısının Pahalı 
bir Felaket olacağını gösterdi
SecurityWeek, 23 Nisan 2018,

Atlanta FidyeYazılımı (SamSam) Saldırısı Bir Fidyeyi Ödemenin mi
yoksa ödememenin mi (bir başkasının/vergi mükelleflerinin parasıyla
ödenmesi) etik olacağı sorununu ortaya serdi.

Atlanta şehri’nin; 22 Mart 2018'de bir fidye saldırısından kurtarılmasını
sağlamak için, fidyecilere 51.000 Dolar ödemek yerine, yaklaşık
3 milyon dolarlık kurtarma çalışması yaptığı anlaşıldı.
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Saldırganlar Sabit Diskleri Bozmak 
için Sonic ve Ultrasonic Sinyalleri 
Kullanabilir
The Hacker News, 30 Mayıs 2018

Araştırmacılar, bir hedef bilgisayarın kendi yerleşik hoparlörü
aracılığıyla veya hedeflenen cihazın yakınındaki bir hoparlörden istifade
ederek, sabit disklerde fiziksel hasara neden olmak için, sonic
ve ultrasonik sinyallerin (insan için duyulmuyor) nasıl
kullanılabileceğini göstermiştir.
Bu saldırılar, kullanıcıyı, bir e-postaya veya bir web sayfasına
eklenmiş, kötü amaçlı bir ses çalma dosyası ile kandırmak
suretiyle, yakındaki bir dış hoparlör veya hedef sistemin kendi yerleşik
hoparlörleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
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İran tarafından desteklenen büyük 

Siber Casusluk Saldırısı
IdentityForce, 26 Mart 2018,

23 Mart 2018 tarihinde ABD Adalet Bakanlığı tarafından, devlet destekli bir

İran siber saldırısı keşfedildi. Bu bilgisayar korsanları, kimlik avı

dolandırıcılığı yaparak ve yaklaşık 4000 profesörün e-posta hesaplarını ihlal

ederek 144 ABD üniversitesinin bilgisayar ağlarına sistematik olarak

saldırdılar. Toplamda, 31 terabayt (TB) fikri mülkiyeti çaldılar ve 3,4

milyar dolar değerinde hasar meydana geldi. Buna ek olarak, İranlı

hackerlar 36 özel Amerikan şirketine saldırdı ve beş ABD hükümet ajansına

sızarak binlerce hesapla ilgili e-postaları çaldı.
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Yıkıcı KillDisk Fidye Yazılımına 

Dönüştü
Aralık 2016,

Güvenlik şirketi ESET, TeleBots [Rusya bağlantılı BlackEnergy (Sandworm)
grubunun başka bir adı] adlı bir tehdit grubunun gerçekleştirdiği saldırıları
ayrıntılandıran bir rapor yayınladı.

Ukrayna'da elektrik kesintilerine neden olan saldırılarda, KillDisk,
etkilenen enerji şirketlerinin hizmeti yeniden kurmasını zorlaştırmak
için kullanıldı. Ayrıca, Ukrayna'nın finans sektöründeki yüksek değerli
hedeflere karşı başlatılan siber sabotaj kampanyalarında TeleBots, yeni bir
KillDisk sürümü de dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullandı.

KillDisk, endüstriyel kontrol sistemlerine (ICS/EKS) yönelik
saldırılarda kullanıldığından, uzmanlar, saldırganların fidye
yazılımlarını endüstriyel alana getirebileceğinden endişe ediyorlar.
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Güvenlik Açıkları OT, BT 
Birleşmesinde kendini gösteriyor.
SecurityWeek, 14 Mayıs 2018,

Ticari argümanlarla hareket eden iş dünyasının hızlanan

dijitalleşmesi, yeni bilgi teknolojisi (BT) ağlarının eski işletim

teknolojisi (OT) ağları ile entegrasyonunu teşvik ediyor. Bu da, eski

teknoloji ve uygulamalara yeni güvenlik riskleri getiriyor.

BT ve OT güvenliği arasındaki kültürel farklılık şöyle açıklanıyor: "BT

ekipleri, güvenlik teknolojisini ağa yüklediklerinde güvenliğin sağlandığını

söylüyorlar. Ancak bu ağlar çok farklı ve bir ortamda iyi çalışan bir

uygulama, diğerinde yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Örneğin, «bir

anahtardaki bir bağlantı noktasını açan bir hata, bir kazan

üzerindeki bir vanayı açandan çok farklı bir sonuca sahip olabilir. «
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Alman Nükleer Santralindeki Kötü 
Amaçlı / Zararlı Yazılımdan (Malware)

kaynaklanan Endişeler
Nisan 2016,

Münih'in 75 mil kuzeybatısındaki Gundremmingen'deki bir Alman nükleer enerji
santralinde çok sayıda kötü amaçlı / zararlı yazılım türünün (Ramnit)
bulunduğu bildirildi.
Çernobil felaketinden yaklaşık 30 yıl sonra ve dünyanın ilk siber silahı olarak
kalan Stuxnet solucanının anıları canlandı ve endişeler ortaya çıktı.
Ramnit’in USB ile yayıldığı ve tesiste 18 adet taşınabilir sürücüde
bulunduğu anlaşıldı. Stuxnet’in enfekte bir USB kullanarak bir mühendis
tarafından teslim edildiği düşünüldüğünde, orijinal/asıl enfeksiyonun
muhtemelen 2008'e uyarlanmış bir sunucuya dayanması gerçeği, alarm zillerini
çaldırdı.
Enfekte olmuş (Zararlı yazılım bulaşmış/yüklenmiş) taşınabilir cihazlar
uzun yıllar boyunca tesis içerisinde ve kimsenin haberi olmadan
durabilir.



13

Alman Çelik Fabrikasındaki Siber 
Saldırı, Önemli Hasara Neden Oldu 
Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BSI) Raporu, Aralık 2014,

Rapora göre, Almanya'da adı açıklanmayan bir çelik tesisine karşı başlatılan
saldırı önemli bir hasarla sonuçlandı.

Saldırganlar çelik fabrikasının ofis ağına erişmek için oltalama (spear-
phishing) ve sosyal mühendislik kullandılar. Bu ağdan, kuruluşun üretim
ağına girdiler. Kontrol teçhizatı ve tüm üretim makineleri, saldırganların
eylemleri nedeniyle kesintiler yaşadı. Kesintiler, tesisin bir yüksek fırınını
tanımlanmış kapatma prosedürüne göre kapatamamasını ve fırının
belirlenemeyen bir durumda kalmasına yol açtı.

Hasarın ne olduğu ve ne kadar kalıcı olduğu belirsizdir. Yüksek fırındaki fiili
fiziksel hasar, istenmeyen bir yan etki olabilir, gerçek niyet bir sabotaj olabilir.
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Mantık Bombaları EKS’lere tehdit 

oluşturuyor.
SecurityWeek, 21 Şubat 2017,

Araştırmacılar, mantıksal bombaların, endüstriyel kontrol sistemlerinde (ICS/EKS),

özellikle PLC’ler için önemli bir tehdit oluşturabileceğini açıkladılar.

Bazı saldırıları önlemek için, PLC üreticileri, yetkisiz «firmware»in bir cihaza

yüklenmesini engellemek için mekanizmalar geliştirdiler. Ama öte yandan,

araştırmacılar, yetkisiz mantık güncellemelerinin bir PLC’ye yüklenmemesini

sağlamak için, hiçbir kimlik doğrulama veya güvenlik kontrolünün

yapılmadığını keşfettiler.

Son zamanlarda endüstriyel sistemlere yönelik bir fidye yazılım saldırısının

simülasyonunda da mantık bombaları kullanıldı. Araştırmacılar, özel olarak tasarlanmış

kötü amaçlı yazılımların su arıtma tesisine nasıl zarar verebileceğini ve

potansiyel olarak ciddi hasarlara neden olabileceğini gösterdi.
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Hacker’lar Meksika Bankalarındaki 

Tutarı Belirsiz Fonları Çaldı. 
SecurityWeek, AFP tarafından 14 Mayıs 2018,

Bir yetkili, Hackerların Meksika 'daki bankalardan, ülkenin bankalar arası
ödeme sistemine bir dizi siber saldırı yaparak, bilinmeyen miktarda
para çaldıklarını söyledi.
Hangi bankaların hedeflendiği açıklanmadı.

Çalınan paranın 400 milyon pezo (20.4 milyon $) olduğu tahmin
ediliyor.
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Panda Banker Saldırısı 
U.S. Bankalarını Vurdu
PANDA ZARARLI YAZILIMI KRİPTO PARA BİRİMİ VE SOSYAL 
MEDYAYI HEDEFLİYOR
F5, 09 Mayıs 2018,

Zeus bankacılık trojanı, en son dönüşümü olan Panda ile hala aktif durumda.
• Panda, öncelikli olarak finansal kuruluşlara odaklanıyor, ancak her 

yeni saldırıyla sektör hedeflerini genişletiyor.
• Panda, şubat ayında kripto para birimine yoğun bir şekilde 

odaklanmıştı.
• Panda şu anda üç farklı çoğrafyada aktif olan üç saldırıda Facebook, 

Instagram, Twitter, Skype, Youtube’u hedefliyor.
• Kuzey Amerika'da 8 sanayiyi vurdu. Hedeflerin % 78'i ABD finans 

kuruluşları.
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IBM Verileri Aktarmak için Taşınabilir 

Sürücülerin Kullanımını Yasaklıyor
10 Mayıs 2018,

IBM’in, verileri aktarmak için Flash, USB ve SD kartlar da dahil olmak

üzere taşınabilir sürücülerin kullanımına karşı dünya çapında bir

yasak yayınladığı iddia edildi.

Bu yeni politikanın, "yanlış yerleştirilmiş, kaybolan ya da yanlış kullanılan

taşınabilir depolama cihazlarından kaynaklanan (gizli ve hassas bilgilerin

sızması nedeniyle) olası mali ve itibar hasarlarının en aza

indirgenmesi" amacıyla başlatıldığı öne sürüldü.

Bu politikanın bazı departmanlar için halihazırda yürürlükte olduğu, ancak

tüm şirkette daha fazla uygulanacağı belirtildi.



Vodafone-Almanya
«2 Milyon Müşteriye Şok»
12 Eylül 2013,

Almanya'da, cep telefonu
operatörü Vodafone'na
düzenlenen siber saldırıda,
şirketin Almanya'daki 2
milyon müşterisinin
bilgileri çalındı.
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Tapu Sistemi Çöktü, Alım Satımlar 
Durdu …
25 Haziran 2013,

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde 
yaşanan sistemsel bir sorun 
Türkiye'de gayrimenkul alım-
satım işlemlerinin günlerce 
durmasına neden oldu
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Gümrüklerde Siber Saldırı 
Şüphesi
Şubat 2011,

• Bakan açıklaması: «Türkiye’nin bu 
alanda bugüne kadar yaşadığı en büyük 
olay»

• Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı, 
günlük 1 milyar dolara yakın işlem 
hacmi olan gümrüklerde geçtiğimiz 
hafta ülkeye giriş çıkışları bir 
günlüğüne durduran bilgisayarlardaki 
kilitlenmeyi sistemin “komaya girmesi” 
olarak nitelendirdi.
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İstanbul Tapu ve İmar 
Kayıtları ortada …
Haziran 2010,

Eski belediye çalışanı, İstanbul'daki tüm
tapu ve imar kayıt bilgilerini ele
geçirdi. Kayıtları satmaya çalışınca
skandal ortaya çıktı Bayındırlık Bakanlığı,
belediyeyi uyardı ve milli güvenlik
nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na haber verdi.
Savcılık soruşturma başlattı.

21



İkitelli Sular Altında…
Eylül 2009,

• «İkitelli Basın Ekpres yolu üzerinde
bulunan veri santrali, yoğun yağış
nedeniyle bu sabah kullanılamaz hale
geldi ve 3.8 milyon abone
telefonunu kullanamaz hale
geldi.»

• Aynı olayda 32 yurttaşımız hayata
veda etti.

• Bir çok iş yeri sular altında kaldı.
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İzmir Gaz’a Anonymous Saldırısı …
Temmuz 2016,

Anonymous’un son olarak siber saldırı
yaptığı şirket İzmir Gaz oldu. İzmir’deki
doğal gaz dağıtım ve tedarikini sağlayan
İzmir Gaz internet sitesi siber saldırı
nedeniyle erişime kapatılarak bir
süreliğine servis dışı bırakıldı.
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Diğer Bilgi Hırsızlığı Olayları
• 2012 yılında; «New York State Electric & Gas» şirketi
veritabanından, bir yazılım altyüklenicisi çalışanına
verilen erişim izni nedeniyle, 1.800.000 kayıt
çalınmıştır.

• 2009 yılında; «US Military Agency» arızalı fakat
şifrelenmemiş bir cihazı onarım ve yeniden
kullanım amacı ile gönderdikten sonra, içindeki
sosyal güvenlik numaralarını da içeren emekli
askerlere ait 76 milyon kayıt çalınmıştır.

• 2007 yılında; «Dai Nippon Printing» şirketinin bir
yasal yüklenicisi, şirketin müşterilerine ait 8.6
milyon kaydı çalmıştır.

24



25

Siber suçlular geniş çaplı saldırıları 
gerçekleştirmek için insan 
etkileşimlerine güvenmeye devam 
ediyor
SecurityWeek, 15 Mayıs 2018,

Siber suçlular, web saldırılarında bile otomatik istismarlardan ziyade sosyal
mühendislik kullanarak giderek artan insan merkezli tehditleri artırıyor.

Zararlı epostalarda hemen hemen tüm ekli dokümanlar ve URL'ler insan
etkileşimi gerektirdiğinden, insanların; uzun zamandır, en çok kullanılan
saldırı metodu haline gelmesiyle sosyal mühendisliğin siber suçluların
gözünde en iyi istismar aracı olduğu söyleniyor.



Anket 
Sonuçları

Ocak 2018'de Forrester’in, 429 
küresel karar alıcı ile yaptığı 

Anket Sonuçları
26
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• SCADA / ICS (EKS) güvenlik
harcamalarının % 77 oranında artması
planlanmaktadır.

• Ankete katılan şirketlerin %64’ü, SCADA /
ICS (EKS) tedarikçilerine, iş ortaklarına ve
devlet kurumlarına, ya tam ya da üst
düzey erişim olanağı sağlamaktadır.
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• Kuruluşların %63’ü, çalışanlarının
emniyetinin SCADA / ICS (EKS) güvenlik
ihlali nedeniyle son derece veya kritik bir
şekilde etkilendiğini söylemektedir,

• Geçtiğimiz yıl ihlal olayı ihbarında bulunan
SCADA / ICS (EKS) kullanan kuruluşların
oranı % 56, hiç ihlal olayı olmadığını
söyleyenler ise %11.
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• % 58, ihlallerin kurumlarının finansal
istikrarı üzerinde büyük bir etki yarattığını
söylemektedir.

• % 63, ihlallerin yeterli düzeyde çalışabilme
becerilerini ciddi bir şekilde aksattığını
söylemektedir.
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• Ankete katılanların% 45'i ayrıcalıklı hesap
yönetimini kullanmamaktadır (PAM).

• Katılımcıların % 45'i rol tabanlı erişim
denetimi kullanmadığını vurgulamaktadır.
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• Tek bir tedarikçi ile çalışan kuruluş
sayısının, 2016 ve 2018 arasında %
38’den % 47'ye yükseldiği görülmüştür.
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• Dahili hackerlar (% 77), dış hackerlardan
(% 70) daha büyük bir tehdit olarak
görülüyor.

[%77 içinde en büyük endişe kötü
amaçlı/zararlı yazılım için duyulmaktadır.
% 70 içinde ise hassas veya gizli verilerin
sızması en büyük endişe kaynağıdır.]



Bir Rapor

Proofpoint’in İnsan Faktörü 
2018 raporu
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• E-posta en popüler saldırı şekli.
• Şüpheli büyük işletmelerin kayıtlı alan

adlarının sayısı, marka tescilli alan
adlarının %5'inden daha yüksek. [Araştırmacılar,

bazılarının hain amaçlarla kayıtlı olduğu 100.000 üzerinde Bitcoin ilişkili alan adı keşfetmiş.]

• Web tabanlı saldırıların % 95’inde sosyal
mühendislik kullanılmış.
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• Sosyal medya saldırılarının % 55’i,
finansal hizmet şirketlerinin müşterilerini
hedef alan müşteri destek hesaplarını
taklit etmiş.

• Sosyal medya dolandırıcılığının % 35’inde,
kullanıcıları video akışı ve film indirme
sitelerine götüren bağlantılar kullanılmış.
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• Kripto para birimiyle ilgili saldırılarda artış
var.

• Fidye yazılımları, 2017'nin en büyük e-posta
kaynaklı tehdidi.

• Para madenciliği zararlı yazılımlarının
(botlarının) ağ trafiği, Eylül ve Kasım ayları
(2017) arasında neredeyse % 90 artmış.

• Fidye ve bankacılık Truva atları, tüm kötü
niyetli e-posta mesajlarının % 82'sinden
fazlasını oluşturuyor.
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• Kuzey ve Güney Amerikalı çalışanlar; iş

gününün başında, öğle yemeğinde ve iş

gününün sonunda tıklama eğiliminde olmuş.

Ancak Avustralyalı çalışanlar sabahları daha

fazla tıklama yapmış.

• Tüm tıklamaların yarısı (% 52), iletinin bir

saati içinde gerçekleşmiş, alıcıların % 11'i

kötü amaçlı URL’i (bağlantıyı) ilk dakika

içinde, %25'i ise 5 dakika içinde tıklamış.



Sosyal Mühendislik

38



Sosyal Mühendislik Nedir ?

• Teknik yöntemler dışında yöntemler
kullanarak bilgi çalma ve bilgi varlıklarına
erişim sağlamaya yönelik eylemlerin
tamamıdır.

• Bu teknikte öncelikli amaç güven
sağlamak, sonra çalışanların
farkındalık eksikliklerinden
yararlanmaktır.
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Sosyal Mühendislik Araçları

• Telefon iletişimi

• Çöpler

• Post-it ler

• Unutulmuş teçhizat (usb, tlf., vb.)

• e-postalar,

• Sosyal medya bağlantı/paylaşım 

istekleri

• …
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Sosyal Mühendislik 
Saldırılarının Hedefi  
Farkındalık Sahibi 
Olmayan 
Çalışanlardır.
Yani
«Farkındalık Şart»
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Neyin Farkında Olduk ?
Görülen savaşın buzdağının üstü 

olduğu, ama asıl görülemez savaşın 
«siber saldırılar» ile buzdağının 

altında gerçekleştiği…
42

Ne ?



• Siber saldırıların gün geçtikçe arttığı,

• Her sektör ve her kuruluşu
etkileyebileceği,

• Çok büyük finansal ve itibar kayıplarına
yol açabileceği,

• Hizmet kesintilerinin kaotik durumlara yol
açabileceği,

• Ulusal ve uluslararası siber olayların çok
yakından izlenmesi gerektiği,

• Bilgi güvenliği, iş sürekliliği, vb.
kavramların, kağıt üzerinde değil,
davranış şekli olacak şekilde insanlar
tarafından benimsenmesinin gerekliliği, …
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Ne ?

Peki
Yapmamız Gereken Nedir?
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İşlerimizi,
• Yasalar, Sözleşmeler,
• Politika ve Prosedürler,
• Rol ve Sorumluluklarımıza
Göre Yürütüyor Muyuz ?
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Üst Yönetim Liderlik Görevlerini 
Tam Olarak 

Gerçekleştiriyor mu?
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Kuruluş Amaçlarımızı,
BGYS Amaçlarımızı

ve 
BGYS Hedeflerimizi

Biliyor muyuz ?
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Bilgi Güvenliği Yöneticisini ve
BGYS Koordinasyon Ekibi Üyelerini

Biliyor Muyuz?
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Risklerimizi 
Biliyor Muyuz?

49



Bilhassa
Gizli Bilgilerin Korunması

ve
İş Sürekliliğinin Sağlanması

ile ilgili Riskler
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Çünkü
Sizler «Risklerin Sahibi»siniz.
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Çünkü
Risk işleme kararlarını
gözden geçirmeniz ve 

onaylamanız,
artık riskleri kabul etmeniz

gerekiyor.
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Peki
Bu sonuçları kabul ettiniz mi?
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Sistemin Gözden Geçirmelerine
Katılıyor Musunuz?
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«İş Sürekliliği» Genelinde
Neyin Farkında Olacağız ?
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Ne ?



İş sürekliliği yönetiminin arkasındaki
temel fikirler geniş ölçüde anlaşılırken,

• “acil durum hazırlığı”,
• “felaket kurtarma”,
• “risk yönetimi” ve
• “kriz yönetimi”

gibi terimlerle karıştırılıyor ya da bir
arada düşünülüyor.
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İş Sürekliliği Enstitüsüne göre, «İş
sürekliliği yönetimi» şu şekilde
tanımlanabilir:

“Kuruluşun; iş operasyonlarını kabul
edilebilir bir düzeyde devam
ettirebilmesi için, ihlal olayları ve iş
kesintilerini planlanmada ve bunlara
müdahale etmedeki, stratejik ve taktik
becerisidir.”
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• Siber saldırıların kuruluş faaliyetlerini
durdurabileceğinin farkında olunmalıdır.

• Başarı veya başarısızlığın,
«planlama»da ve «müdahale»de yattığı
unutulmamalıdır.

• Başarı için; Proaktif ve Esnek olmak
(eski durumunuza hızlı dönebilmek) çok
önemlidir,

58



Ne ?

Peki
«İş Sürekliliği» Genelinde
Yapmamız Gereken Nedir?
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• Riskleri, bilhassa erişilebilirlik veya iş
sürekliliği risklerini tanımlamak,

• Risk tanımlamaları ile bütünleşik olarak
«İş Etki Analizleri»ni oluşturmak,

• Risklerle ilgili önlemleri planlamak, iş
sürekliliği planlarını hazırlamak,

• İş sürekliliği takımları oluşturmak,
• İş sürekliliği planlarını tatbik etmek,
önceliklidir.
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«Risk Sahibi» olarak, 
risklere karşı alınan 
önlemlerin etkin 
olarak 
uygulanmasının ve 
işlerin aksamadan 
yürütülebilmesinin 
sorumlusu sizlersiniz.
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