
AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 
BİLGİ GÜVENLİĞİ KİTAPÇIĞI 

Bilgi Güvenliği Nedir ? 
Bilgi güvenliği, "bilginin bir varlık olarak hasarlardan korunması, doğru teknolojinin, 

doğru amaçla ve doğru sakilde kullanılarak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen kişiler 
tarafından elde edilmesini önleme" olarak tanımlanır. Bilgisayar teknolojilerinde güvenliğin 
amacı ise kişi ve kurumların bu teknolojileri kullanırken karşılaşabilecekleri tehdit ve 
tehlikelerin analizlerinin yapılarak gerekli önlemlerin önceden alınmasıdır. 

Bilgi Güvenliği Neden Önemli ? 
Bilgi kurumun en değerli hazinesidir. 

Günlük yaşamdan bir kaç örnek: 

 Bir kurumda çalışanlarla ilgili kişisel bilgilerin internetten yayınlanması.
 İnteraktif bankacılık sistemi kullanıcısının hesabındaki paraların çalınması.
 Öğrencilerin notlarının sistemde değiştirilmesi.
 Bir hastanedeki hastalarla ilgili bilgilerin ele geçirilmesi.
 Kendilerini gizlemek için başka kişilere ait bilgisayarların ele geçirilip oradan saldırı

yapılması.
 Ele geçirilen bilgisayarlar üzerinden topluca istenmeyen mesajlar gönderilmesi.

Bilgi, kurumun en değerli hazinesidir. Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin
sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek 
faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlar. Bilgi birçok 
biçimde bulunabilir. Kağıt üzerinde yazılı olabilir, elektronik posta yoluyla bir yerden bir yere 
iletilebilir ya da kişiler arasında sözlü olarak ifade edilebilir. Ancak hangi formda olursa olsun, 
mutlaka uygun bir şekilde korunmalıdır. Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi bilginin gizliliğinin, 
bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin yeterli düzeylerde sağlanabilmesi ile mümkündür. 

Unutulmamalıdır ki en çok zarara yol açanlar bilinçsiz ve bilgisiz kullanıcılardır. 

Bilgi Güvenliğinden Kim Sorumludur ? 
Bilgi güvenliğinin sağlanmasından herkes sorumludur. 
Bu sorumluluklar yasal olarak da ifade edilmiş ve 5651 sayılı kanun " İnternet ortamında 

yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi " 
amacı ile düzenlenmiştir. 

Herhangi bir bilgi sisteminde aşağıdaki konumlardan herhangi birisinde iseniz 
sorumluluğunuz var demektir. 
 Bilginin sahibi
 Bilgiyi kullanan
 Bilgi sistemini yöneten

Bilgi Güvenliğini Tehdit Eden Unsurlar Nelerdir ? 
Bilgi güvenliğindeki ilk tehlike bilinçsiz ve bilgisiz kullanıcılardır. 

İç tehdit unsurları: Bilinçsiz ve bilgisiz kullanımlar, kötü niyetli çalışan hareketleridir. Dış 
tehdit unsurları: Bilgileri ele geçirmeye çalışan, menfaat veya zarar verme amaçlı, dış ortamdan 
yapılan saldırılardır. 



Bilgi Güvenliğindeki En Büyük Tehlike: Siber Saldırılar 
 
Bilgi Güvenliği Saldırısı Nedir ? 

Kurumsal veya şahsi değer ve bilgilere, izinsiz erişmek, kazanç elde etmek, zarar vermek, 
rencide etmek amaçlı hareketlerdir. 

Saldırgan Türleri Nelerdir ? 
Profesyonel saldırganlar: Hackerlar ve teknoloji casuslarıdır. 

Amatör saldırganlar: Bilinçsiz ve bilgisiz kullanıcılar, genç ve hevesli saldırganlar, 
kuruma veya şahıslara zarar vermek isteyen çalışanlardır. 

Bilgi Güvenliğini Sağlamanın Yolları Nelerdir ? 
 Kişisel yollar: Kendimizin veya alt çalışanlarımızın alacağı önlemlerdir. 
 Kurumsal yollar: İdarenin alacağı önlemlerdir. 
 Güvenliğin İlk Adimi: Şifreleme 
 En önemli kişisel bilgi şifrenizdir. 
 Hiç kimseyle, hiçbir şekilde paylaşılmamalıdır. 
 Mümkünse bir yere yazılmamalıdır. Yazılması gerekiyorsa güvenli bir yerde muhafaza 

edilmelidir. 
 Güvenli olmadığını düşündüğünüz mekanlarda kurumsal şifrelerinizi kullanmanızı 

gerektirecek uygulamaları kullanmayınız. 
 En az sekiz karakterli olmalıdır. 
 Rakam ve özel karakterler (? , ! , @ vs) içermelidir 
 Büyük ve küçük harf karakteri kullanılmalıdır. 
 Kişisel bilgilerle ilişkili olmamalıdır, (çocuğunuzun ismi, evlenme yıldönümü vs) Örnek: 

Güdü bir şifre: AG685kt?! 

Yazılım Yükleme Ve Güncellemeye Dikkat ! 
Kurum tarafından belirlenmiş yazılımların dışında bilgisayarlarda program 

bulunmamalıdır. Her bir programın açıklık oluşturma ihtimali vardır. 

Güvenilir olmayan sitelerden yazılımlar indirilmemeli ve kullanılmamalıdır. 

İnternet Erişimi Nasıl Olmalı ? 
 İnternete erişim için kurum tarafından kabul edilmiş yöntemler kullanılmalıdır. 
 Bluetooth ve 3G modemler ile İnternet bağlantısı yapılmamalıdır. 

Taşınabilir Medya Araçları (Dizüstü bilgisayar, usb bellek, taşınabilir harddisk, cd, akıllı 
telefon) 
 Çalınmalara karşı fiziksel güvenlik sağlanmalıdır. 
 Şifre güvenliği sağlanmış olmalıdır. 
 İçinde kurumsal veri olmamalıdır. 
 Eğer veri şifreleme sistemi kurumda kullanılıyor ise gizli bilgiler şifrelenmelidir. 
 Kuruma ait taşınabilir medya araçlarının güvenliği kişinin kendisine aittir. 

Yazıcı Deyip Geçmemeli ! 
 Gizli bilgi içeren dokümanların çıktıları alınırken. 
  Doküman çıktısının eksik olmadığı kontrol edilmelidir (sayfa ve kopya sayısı bazında) 



 Yazıcı hataları ile karşılaşıldığında gönderilen doküman iptal edilmeli ve yanlışlıkla 
basılmadığı kontrol edilmelidir. 

 Çıktının yazıcıda basılması süresinde dokümanın başında bulunulmalıdır. 
 Çıktı alındıktan sonra yazıcıdan silindiğinden emin olunmalı. 

Son Kullanıcı Güvenliği 
 Son kullanıcılar sistemlere, etki alanları dahilinde kendilerine verilmiş kullanıcı adı ve 

şifreleri ile bağlanmalıdır. 
 Son kullanıcılar, yetkileri dahilinde sistem kaynaklarına ulaşabilmeli ve internete 

bağlanabilmelidir. Yetkileri, içinde bulundukları grup politikasına göre belirlenmelidir. 
 Son kullanıcıların aktiviteleri, güvenlik zafiyetlerine ve bilgi sızdırmalarına karşı loglanarak 

kayıt altına alınmalıdır. 
 Güvenlik zafiyetlerine karşı, son kullanıcılar kendi hesaplarının ve/veya sorumlusu oldukları 

cihazlara ait kullanıcı adı ve şifre gibi kendilerine ait bilgilerin gizliliğini korumalı ve 
başkaları ile paylaşmamalıdır. 

 Son kullanıcılar bilgisayarlarında ve sorumlusu oldukları cihazlardaki bilgilerin düzenli olarak 
yedeklerini almalıdır. 

 Son kullanıcılar, güvenlik zafiyetlerine sebep olmamak için, bilgisayar başından ayrılırken 
mutlaka ekranlarını kilitlemelidir. 

 Son kullanıcılar, bilgisayarlarında ya da sorumlusu oldukları sistemler üzerinde USB flash 
bellek ve/veya harici hard disk gibi removable media (taşınabilir medya) bırakmamalıdır. 

 Son kullanıcılar, mesai bitiminde bilgisayarlarını kapatmalıdır. 
 Kullanıcı bilgisayarlarında, güncel anti virüs bulunmalıdır. 
 Kurum, son kullanıcı güvenliğine dair oluşturulmuş grup politikalarını, etki alanı üzerinden 

kullanıcı onayı olmaksızın uygulamalıdır. 
 Kurum, son kullanıcıların farkında olmadan yapabilecekleri ve sonunda zafiyet yaratabilecek 

değişiklikleri merkezi grup politikalarıyla engellemelidir. 
 Kullanıcılarına yeni parolaları bildirilirken SMS gibi daha güvenli yöntemler kullanılmalıdır. 
 Temiz masa, temiz ekran" ilkesi benimsenmeli ve hayata geçirilmelidir. 

Sosyal Medya Kullanımında Kurallara Uyalım 
Sosyal medya günümüzde gerek kişisel olarak gerekse kurumsal olarak kullanımı gitgide 

yaygınlaşan bir ortam haline gelmiştir. Sosyal medyanın kontrol edilmesi oldukça zordur. Bu 
nedenle avantajlarının yanı sıra dikkatli kullanılmazsa hem kişisel hem de kurumsal olarak 
çeşitli sakıncaları da olabilmektedir. Dikkat etmeyen bir çalışanın attığı tweet veya paylaştığı bir 
fotoğraf, kurum gizliliğini ihlal edebilir, itibar kaybına ve kamuoyu tepkisine neden olabilir. Bu 
nedenle çalışanların| özellikle kurum içindeyken paylaşıp paylaşamayacağı görsellerin ve 
iletilerin net bir şekilde belirlenmesi ve çalışanlara iletilmesi önem arz etmektedir. 

Sosyal Mühendislik Kurbanı Olmayın ! 
Çoğu kişi, kandırılma olasılığının çok düşük olduğunu düşünür ve genellikle güvenlik 

gündeme geldiğinde teknik tedbirlerden bahseder. Oysa, bilgi güvenliği sağlanırken insan 
faktörünün payı teknik önlemlerden çok daha büyüktür! 

Bu yanlış inancın farkında olan saldırganlar, isteklerini o kadar akıllıca sunar ki hiç kuşku 
uyandırmadan, kurbanın güvenini kazanıp kolaylıkla istedikleri bilgiye ulaşabilirler. 
Bir kurumdaki güvenlik seviyesini belirlemek için en zayıf halkaya bakılır. Bilgi güvenliği 
konusunda en zayıf halka ise insan faktörüdür. 

Teknik olarak ne kadar önlem alınırsa alınsın, bilinçsiz bir kullanıcının bulunduğu bir 
ortamda güvenlik sağlamak pek kolay olmayacaktır. 



İnsan faktörünü kullanan saldırı tekniklerinden ya da kişiyi etkileme ve ikna 
yöntemlerinden faydalanarak normal koşullarda bireylerin gizlemeleri/paylaşmamaları gereken 
bilgileri bir şekilde ele geçirme sanatı Sosyal Mühendislik olarak ifade edilir. 

Tehlike hiç ummadığınız bir anda, ummadığınız bir yerden gelebilir. 
Tanımadığınız kişilerden gelen isteklere karşı temkinli davranın ve size özel bilginizi 

(örneğin şifreniz) sistem yöneticisi, mesai arkadaşınız, hatta yöneticileriniz dahil, kimseyle 
paylaşmayın. 

Kurumdaki tüm personele periyodik olarak bilgi güvenliği bilinçlendirme eğitimleri verin. 
Kurumunuzda periyodik olarak, sosyal mühendislik saldırı testini de içeren, bilgi 

güvenliği testleri gerçekleştirin. 
Antivirüslerle Korunun 

Tüm bilgisayarlarda virüs koruma programı çalıştırılmalı ve güncellemesi yapılmalıdır. 
Anti virüs programı kapatılmamalıdır. 

Anlık Hatalar Büyük Kayıplara Sebep Olabilir : 
E-Posta Güvenliği 
 Virüslerin en fazla yayıldığı ortam e-postalardır. Dosyalar virüs taramasından geçirilmelidir. 
 Kaynağı tanınmayan e-postalar ve güvenilmeyen eklentiler kesinlikle açılmamalıdır. 
 E-posta ile gelen ".exe" uzantılı bir eklenti, resim dosyası ya da müzik dosyası beraberinde bir 

solucan ya da Truva atı içerebilir. Kullanıcı ekteki dosyayı açtığında tüm sisteme zarar 
verebilecek bir yazılıma izin vermiş olabilir. Ekteki virüs ya da zararlı yazılım kullanıcının 
bilinçsizliği nedeniyle tüm sisteme bulaşmış olur. 

 Gizli bilgi şifrelenmedikçe e-postalarla gönderilmemelidir. 
 Spam e-postalara cevap verilmemelidir. 
 E-posta adres bilgisi güvenilir kaynaklara verilmelidir. 
 Bilinmeyen haber ve e-posta gruplarına üye olunmamalıdır. 
 Kişisel dosyaları fıkra, karikatür, ses dosyası vs. kurumun tahsis ettiği posta adresinden 

yollanmamalıdır. Bilinçsizliği nedeniyle tüm sisteme bulaşmış olur. 

WEB Güvenliği ve İnternet Erişimi 
İnternette hemen her alanda bilgi paylaşımı, alışveriş, bankacılık işlemleri, vergi ödemesi 

gibi işlemler yapabiliyoruz. Bilgilerimizin ele geçirilmesi için bilgisayarımıza erişilmesi şart 
değil. İnternet siteleri üzerinden gerçekleştirdiğimiz işlemler sırasında kullandığımız bilgilere 
ulaşmak da saldırganlar için yeterli olabilir. 

Bizler nasıl Türkçe, ingilizce gibi dilleri kullanarak anlaşıyorsak, İnternette de http, ftp, 
https gibi isimlendirilen protokoller ile veri alışverişi sağlanır. 
Güvenli İletişim Yolu 

Normal bir siteye girdiğimizde adres çubuğunda gördüğümüz HTTP başlığı interaktif 
bankacılık gibi kritik işlem yapılan bir siteye girdiğimizde yerini HTTPS olarak değiştirir. 
Buradaki " S " güvenli ( secure ) anlamına gelmektedir. Tarayıcınızın altında bulunan çubukta da 
kilit ikonu çıkacaktır. 

Bunların yanı sıra şifreli iletişimlerde ( SSL- Secure Socket Layer) sitenin sahip olduğu 
sertifika ve sertifikanın geçerliliği kontrol edilmelidir. 

Bilgi sistemlerini bir zincir gibi düşündüğümüzde bu zincirin en zayıf halkası çoğunlukla 
sistemin kullanıcılarıdır. Unutulmamalıdır ki sistem yada bir kurum, zincirin en zayıf halkası 
kadar sağlamdır. 
 

          Hazırlayan: Adem KORKMAZ 
          Bilgi İşlem Birimi Sorumlusu 


