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Sparta Bilişim
Sparta Bilişim, kuruluşların siber güvenlik konusunda ihtiyaç duydukları
profesyonel hizmetleri sunmak amacıyla 2013 yılında kurulmuştur. Bugüne
kadar 200’ün üzerinde kuruluşa sızma testinden, siber olaylara müdahaleye
kadar geniş bir alanda hizmet veren Sparta, iş birliği yaptığı kuruluşların mevcut
bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği ekiplerinin bir uzantısı gibi çalışmaya özen
göstermektedir.

Güvenlik
Yaklaşımımız
Eski Yunan’da etrafı surlarla çevrili olmayan tek şehir Sparta’dır. Bunun nedeni
kral Agesilaus’a sorulduğunda askerlerinin mızraklarını gösterip “Sparta’nın
surları bunlar” dermiş. Kuruluşların siber güvenlik seviyesini artırmak için
savunma (firewall, antivirüs, vb.) çözümleri sunmuyoruz. Başta sızma testleri
olmak üzere sunduğumuz hizmetler “saldırı” tarafında. Hackerların ve zararlı
yazılımların neler yapabileceğini önceden tespit ederek gerekli ve doğru
tedbirleri almanızı sağlıyoruz.

Duvar gibi reaktif değil, proaktif güvenlik süreçleriyle hizmet verdiğimiz
kuruluşların surlarını sağlamalaştırıyoruz.
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Tatil yaklaşıyor, tatil planları çoktan hazır.
Seyahat etmek, gezmek, dinlenmek istiyoruz ancak bir yandan da güvenliğimizi
sağlamamız gerekiyor.
Peki nasıl?

Kötü adamlar dinlenmiyor!
Tüm yaşantımız verilerimiz ile bütünleşik durumda.
Verilerimiz ise özellikle tanımadığımız, yeni ortamlarda tehlike altında.
Güvenlik konusuna önem veren “seyahatseverler” için internette çok sayıda
güvenlik ürünü mevcut, kısa bir araştırma ile bunlara ulaşmak ve satın almak
mümkün. Hatta daha da ileri gidip sadece seyahatte kullanmak üzere bir laptop
ve telefon da satın alabilirsiniz!
Masraflı yöntemler ve çokça para harcamak yerine kolay öneriler ile
güvenliğinizi sağlayabileceğiniz bir tavsiye listesinin daha cazip olabileceğini
düşündük...
Başlıklar
Eğer verilerinizin sizinle seyahate gelmesi gerekiyorsa
O kabloyu takmak istediğinizden emin misiniz?
Araba kiralıyor musunuz?
Verilere uzaktan erişir miyiz?
Bulut tabanlı servisleri kullanmak?
Kaç kademeli kimlik doğrulaması?
Hala bir password manager edinmediniz mi?
Verilerimi çalar mısınız?
Başka neler yapalım
ÖZETLE
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Verilerinizin tam disk şifrelemesi ile şifreli
olduğundan emin olun. Bilgisayarınızın
“stand-by” durumunda değil tam kapalı halde
olması da önemli. Bu sayede şifreleme
anahtarları bellekte kalmayacaktır.
Seyahat esnasında güvenlik kontrollerinden
geçerken bilgisayarınızı açmanız talep
edilebiliyor, çok sık başımıza gelmese de
verilerinizin kopyalarını saklama hakları da
bulunduğunu unutmayın.
Özellikle farklı ülkelere girişte yani sınır
geçerken bu başınıza gelebileceğinden veri
şifreleme konusu önemli olabilir. Bunu Kabul
etmemeniz durumunda ülkeye girişiniz kabul

Eğer
verilerinizin
sizinle
seyahate
gelmesi
gerekiyorsa

edilmeyebiliyor hatta bazı durumlarda
gözaltına bile alınabilirsiniz. Bu nedenle
şifreleme işlemi sabit sürücünüzün veya
bilgisayarınızın çalınması veya kaybolması
durumunda veri kaybına karşı bir korumadan
biraz daha ötesi anlamına da geliyor.
Eğer bunu kabul edilebilir bulmuyorsanız
cihazlarınızı ve/veya verilerinizi evde
bırakmayı değerlendirmenizi öneririz.
Şunu da belirtmek gerekir ki; yanınızda ne
kadar az şey götürürseniz okadar az şey
kaybetme riski taşırsınız.
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Cihazlarınızı şarj etmek için
kullanacağınız USB
sürücüler size sadece şarj
aleti gibi görünebilir ancak
veri güvenliği açısından çok
tehlikeli de olabilir, yani her
tanımadığınız cihaza
bağlanmadan önce iki kere
düşünün.

O kabloyu
takmak
istediğinize
emin
misiniz?

Kendi kablonuzu, şarj
aletinizi, adaptörünüzü
yanınızda taşımak ve
kendinize ait olmayan
cihazlara bağlanmamak veri
çalınmasını engellemek
açısından önemli
tavsiyelerden bir tanesi.
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Eğer gittiğiniz yerde araç
kiralayacaksanız telefonunuzu
aracın bilgisayar sistemine
bağlamayın. Ne kadar kullanışlı
olabildiğini biliyoruz, müzik,
navigasyon, araç telefonu gibi
güzel özelliklerden tatil boyunca
mahrum kalacaksınız belki ama
siz aracı teslim ettikten sonra
ardınızda bıraktığınız size ait

Araba
kiralıyor
musunuz?

bilgiler sandığınızdan çok daha
fazla olabiliyor.
Cihaz adı, rehber bilgileriniz,
arama kayıtlarınız gibi verilerin
araçta kalmasını istemiyorsanız
birkaç gün araç bilgisayarına
bağlanmaktan uzak durmanızı
öneririz.
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Basit internet hijyen
kurallarına uymak gerekiyor.
Yani; halka açık kablosuz
bağlantılardan hassas
verilere erişim sağlamayın,
VPN kullanın (ancak ücretsiz
VPN’lere yanaşmayın) ve ağ
trafiğinizi şifreleyin.

Verilere
uzaktan
erişir miyiz?

En iyisi ağınızı
dinleyebilecek kişilere
olabilecek kaçakları
engelleyebilmek için ev
veya kuruluş ağınıza
dönmeyi bekleyin.
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Eğer yurtdışına seyahat
ediyorsanız ve bilgisayar veya
sabit disk taşımak yerine
verilerinize bulut tabanlı
servislerden yeni bir bilgisayar ile
erişmeyi planlıyorsanız
kullanacağınız yeni cihaz ve
konum bilgilerinin hesabınızdaki
güvenlik alarmlarını
çalıştırabileceğini aklınızda
bulundurun.

Bulut tabanlı
servisleri
kullanmak?

Kaybedebilme ihtimaliniz olan
taşınabilir sürücüler veya
verilerinizin cihazların içerisinde
saklanmasındansa bulut tabanlı
servislerin kullanımını
destekliyoruz. Ancak bunu da
güvenli bir şekilde yapabilmek
için gerekli önlemleri alın.
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Unutmamak gereken en
önemli adımlardan bir tanesi
hesaplarınızda en azından
iki kademeli (ancak artık
daha çok multi-kademeli)
kimlik doğrulaması
kullanmak.

Kaç
kademeli
kimlik
doğrulaması
?
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Tabi hesaplarınıza erişim
sağlayabilmek için
telefonunuzun gittiğiniz
yerde çalışır durumda
olduğundan da emin olun.
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Önerebileceğimiz hiçbir
sistem tamamen güvenli
değil. Hep diyoruz; FBI’ın
hacklendiği bir dünyada
bizim çok da bir şansımız
yok, sadece elimizden
geleni yapmaya çalışıyoruz.

Hala bir
password
manager
edinmediniz
mi?

Password manager da
alınabilecek böyle
önlemlerden bir tanesi. Bir
de password manager’a
kimlik doğrulaması (2FA)
koyarsak nispeten rahat
edebiliriz.
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Verilerimi çalar mısınız?
Halka açık kablosuz ağlar özellikle yurtdışındaki kabarık roaming
ücretlerinin tadına bakmış olanlar için reddedilemeyecek bir
teklif gibi duruyor ancak esasında verilerinizi çalmak için gönüllü
kabul ettiğiniz bir davetiye gibiler.
Yine de dayanamıyorum, mutlaka kullanmam lazım diyorsanız:
Kaldığınız otelde, gittiğiniz plajda veya bir kafede kamuya açık bir
kablosuz ağ varsa ve bu ağa sadece parola yazılarak
bağlanılabiliyorsa dikkatli olmak lazım. Bu ağlar üzerinden şirket
maillerinize girmeyin, sosyal medya hesaplarınıza bağlanmayın,
internet üzerinden alışveriş yapmayın ve online bankacılık sitelerine
girmeyin.
VPN kullanımı bu noktada da tavsiye edilebilir. VPN seçiminiz ile ilgili
de ufak bir tavsiye; kayıt (log) tutmyan, bu sayede de kullanım ve
trafiğinizin kaydının kalmayacağı bir VPN tercih edin. Ücretsiz VPN
kullanımını önermiyoruz.
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Hepsini yaptım,
başıma bir şey
gelmez değil mi?

Gelir!
Bu nedenle seyahate çıkartacağınız cihazların içerisinde sizin için
önemli olan ne varsa yedeklerini almayı ve onları evde, güvende
bırakmayı unutmayın.
Siber sigorta yaptırmayı düşünebilirsiniz. Sadece kurumsal değil,
bireysel çözümler de oldukça uygun fiyatlara sunuluyor.
Doğru seçim yapmak için yardım isterseniz; sparta@sparta.com.tr
adresine mail atmanız yeterli.
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Başka neler yapalım?
Evden ayrılıyorsanız
Evinizden uzakta birkaç gün geçirecekseniz evdeki modeminizi kapatmayı
unutmayın. Evinizi internete bağlı bir güvenlik kamerasından izlemiyorsanız
(böyle bir kamera varsa gerekli güvenlik tedbirlerini aldığınızı varsayıyorum,
değilse bazı ipuçları için bana mail atabilirsiniz) evinizin internete bağlı olması
için hiçbir neden yok. Evden çıkarken modeminizi kapatmak en basitinden
komşunun ergen oğlunun internetinizi kullanmasını önleyecektir.
Nerede olduğunuzu bilmesinler
Birkaç yıl önce İngiliz polisinin yayınladığı bir raporda evlere giren hırsızların
%25’nin soydukları evin sahiplerinin tatilde olduğunu sosyal medya
hesaplarından öğrendikleri ortaya çıkmıştı. Bu nedenle “tatil başlasın” gibi bir
başlıkla evden ayrıldığınızı bütün dünyaya duyurmak çok mantıklı olmayabilir.
Uçak biletinizi paylaşmayın
Uçağa binmeden önce boarding pass fotoğrafı paylaşmak çok havalı gelebilir.
Bunu yapmak birilerine evinizin boş olduğu mesajını verebileceği gibi uçağa
binerken koltuk numaranızın da değiştirilmesi gibi bazı sıkıntılı durumlara yol
açabilir. Ad, soyad ve rezervasyon numarası bilgileriniz uçuş kartınızda olduğu
için bunları gören herhangi birisi havayolu şirketinin sayfasından uçuş
bilgilerinizi değiştirebilir.
Çocuklara dikkat edin
Maalesef internet insanlığın en karanlık taraflarının ortaya çıktığı bir ortam. Son
yıllarda özellikle çocukları hedef alan suçlarda görülen artış korkutucu. Bu
nedenle, inanın midemiz bulanmasın diye ayrıntılara girmiyoruz,
çocuklarınızın deniz ve havuz kenarında mayoyla çekilmiş fotoğraflarını
paylaşırken çok dikkatli olun.
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Valizinizi hazırlarken
- Kullanacağınız VPN cihazlarınıza yüklenmiş olsun
- Cihazlarınızda mutlaka antivirüs bulunsun, yoksa edinmenin tam
zamanı
- Mutlaka yanınızda gelmesi gereken hassas verilerinizi şifreleyin,
gelmesi gerekmeyenleri temizleyin
- Sizin için çok önemli verilerin mutlaka yedeğini alıp güvenli bir yere
bırakın
- İnternet hijyen kurallarına göz atın
- Cihazların otomatik bağlantı kuran Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini
kapatın
- Bilgisayarınızın açılış parolası olmasına dikkat edin
- Cihazlarınızın “silinmiş öğeler” klasörlerini boşaltın
- Harici depolama cihazlarınızı evde veya ofiste bırakın
- İş için ve kişisel kullanım için kullandığınız parolaların aynı
olmamasına özellikle dikkat edin
- Cihazlarınızın şarj aletini yanınıza aldığınızdan emin olun
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Seyahat Esnasında
- Gittiğiniz yerde gizliliğe önem verilmesini beklemeyin. Siz
çalışırken birilerinin göz atmasından otel odasında bıraktığınız
bilgisayarın kurcalanmasına kadar her şey başınıza gelebilir,
bunun bilincinde hareket edin.
- Konuşmanız gereken çok gizli mevzular var ise yüzyüze
yapabilene kadar bekletin.
- Gittiğiniz yerdeki (kaldığınız oteldeki) çalışma alanlarında sunulan
bilgisayar, yazıcı, faks gibi cihazları hassas konular için
kullanmayın.
- Bilgisayar veya telefonunuza yabancı cihazları (USB, CD, farklı
bir bilgisayar vs.) bağlamayın.
- Yeni uygulamalar indirmeyin, işletim sistemi veya mevcut
uygulamaların güncelleme yapmasına izin vermeyin.
- Tüm yabancı elektronik cihazları “ele geçirilmiş” kabul edin.
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Her Güzel Şeyin Bir Sonu Vardır...
Tatil bitti, geri döndünüz ve çalışmaya başladınız.
Şimdi ne yapıyoruz?
Eğer siber güvenlik konusunda gerçekten ihtiyatlı olmak isterseniz
seyahat dönüşü sizin için önemli tüm hesapların parolalarını
değiştirin.

Güvenli ve güzel bir tatil geçirmenizi dileriz...
SPARTA EKİBİ
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SPARTA BİLİŞİM
Sparta, kuruluşların siber güvenlik konusunda ihtiyaç duydukları profesyonel hizmetleri sunmak amacıyla 2013
yılında kurulmuştur. Bugüne kadar 200’ün üzerinde kuruluşa sızma testinden, siber olaylara müdahaleye kadar
geniş bir alanda hizmet veren Sparta; iş birliği yaptığı kuruluşların mevcut bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği
ekiplerinin bir uzantısı gibi çalışmaya özen göstermektedir.
Test Hizmetleri:
- İç ve Dış ağ sızma testleri
- Web uygulama sızma testleri
- Mobil uygulama sızma testleri
- Altyapı ve güvenlik mimarisi testleri
- Senaryo tabanlı güvenlik testleri
- SCADA güvenlik testleri
- Fiziksel sızma testleri
- VoIP ve Video Konferans testleri
- Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) güvenlik testleri
- Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) güvenlik testleri
Test hizmetlerimiz NIST, EC-Council, OWASP ve SANS gibi uluslararası olarak kabul görmüş standart ve
metodolojilere uygun olarak verilir.
Analiz ve Danışmanlık Hizmetleri:
- Siber güvenlik risk seviyesi değerlendirmesi
- Siber risk iş etki analizleri
- Taşeron/Tedarikçi risk analizleri
- ISO27001 belgelendirme hizmeti
- Güvenlik envanteri değerlendirmesi
- FKM (Felaket Kurulum Merkezi) danışmanlığı
- SIEM (Security Incident and Events Management) danışmanlığı
- SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) danışmanlığı
- Ağ ve sistem sıkılaştırma danışmanlığı
- Olay müdahale (incident response) danışmanlığı
- Siber güvenlik stratejisi danışmanlığı
Eğitimlerimiz:
- Sızma testi eğitimleri
- SOME Eğitimleri
- Zararlı yazılım analizi eğitimleri
- Trafik analizi eğitimleri
- Log analizi eğitimleri
- Siber kriz yönetimi eğitimleri

YASAL UYARI
Bu dokümanda yer alan her türlü yazı, materyaller, tablo ve grafikler herhangi bir ortamda basılamaz,
yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak
dağıtılamaz.
Dokümanda yer alan bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla
kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilirsiniz ya da herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan
üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirmeleri amacıyla bu bilgilerin Sparta Bilişim LTD. ŞTİ.’den temin
edildiğini belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.
Söz konusu bilgiler tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya
ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın
hazırlanmıştır. Dokümanda yer alan bilgilere dayanak teşkil eden bilgi ve veriler, güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan derlenmiştir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Sparta Bilişim LTD. ŞTİ. ve
çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Dokümanda yer alan bilgiler okuyucuların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, Sparta
Bilişim LTD. ŞTİ. tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Dokümanda yer alan bilgilerden
kaynaklanabilecek zararlardan dolayı Sparta Bilişim LTD. ŞTİ. herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler siber güvenlik danışmanlığı kapsamında değildir.
Dokümanda yer alan bilgi, materyal ve bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları, Sparta
Bilişim LTD. ŞTİ.’ye ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, herhangi bir kişi/kuruluş, önceden yazılı izin
almadıkça, dokümanın belli bir kısmını veya tamamını kullanamaz, dokümanda yer alan içerikler
kopyalanamaz.
Sparta Bilişim LTD. ŞTİ. bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek
kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değişiklikler dokümanın yayım anında yürürlüğe
girer. Dokümanın indirilmesi ile birlikte bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
Bilgilerin gerek doğrudan, gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi
ve/veya manevi velhasıl her türlü zarardan ve kayıplardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin
uğrayabileceği her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Sparta Bilişim LTD. ŞTİ. çalışanları ve bu
dokümanda yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.
İş bu dokümanın kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu
doküman ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe yasal uyarı metni esas olup, Ankara
Merkez Mahkemeleri ve İcra İflas Daireleri yetkilidir.

