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1.1

Sunucu

Elektrik Kesintisi Elektrikle çalışıyor 3 5 27 risk azaltılacaktır  

1.2
Fiziksel Müdahale İnsan faktörü 1 5 27 risk kabul edilmiştir

1.3 İnternet bağlantısının kesilmesi TTNet 1 5 27 risk kabul edilmiştir TTNet kesintilerine  karşı yedek internet hattı alınmalıdır.
1.4 Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık Ortamın fiziksel koşulları 1 3 27 risk azaltılacaktır Sistem odası kurularak ve arşive ortam izleme cihazı alınarak ortam koşullarının anlık takibi sağlanmalıdır.

1.5
Doğal Afetler, Yangın, Su Baskını Bina ve mekanın özellikleri 1 5 27 risk azaltılacaktır

1.6 Virüs Saldırısı Teknik Açıklık 4 4 27 risk azaltılacaktır Yönetilebilir Antivirüs programı var ve usb portları sisteme engellemeleri buradan yönetilmekte.
1.7 Dos atakları IP erişim 4 3 27 risk azaltılacaktır  Firewall alınarak loglama  ve filtreleme yapılmalıdır.

1.8
Donanım Arızası Donanım yapısı 1 5 27 risk azaltılacaktır

1.9
Yazılım Arızası Yazılım yapısı 2 4 27 risk azaltılacaktır

1.10
Konfigürasyon Arızası Yazılım yapısı 1 5 27 risk azaltılacaktır

1.11 Bağlayabileceği çağrı sayısı aşımı Fazla trafik /cihaz kapasitesi 2 3 27 risk azaltılacaktır MRTG ile bant genişlikleri izleniyor 
2.1

Bilgisayarlar

Elektrik Kesintisi Elektrikle çalışıyor 3 2 27 risk kabul edilmiştir Ups ve jeneratör mevcuttur.

2.2
Fiziksel Müdahale İnsan faktörü 2 3 27 risk azaltılacaktır

2.3
Doğal Afetler, Yangın , Su Baskını Bina ve mekanın özellikleri 1 5 27 3.taraflar ile paylaşılacak

2.4 Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık Ortamın fiziksel koşulları 2 5 27 risk azaltılacaktır Ortam izleme cihazları ile nem,sıcaklık gibi ortam koşulları tekip edilmektedir.

2.5
Virüs Saldırısı Teknik Açıklık 4 3 27 risk azaltılacaktır

2.6 İnternet bağlantısının kesilmesi TTNet 1 5 27 risk kabul edilmiştir TTNet kesintilerine  karşı yedek internet hattı alınmalıdır.
3.1

Sözleşmeler
Doğal Afetler, Yangın , Su Baskını Bina ve mekanın özellikleri 1 5 27 risk azaltılacaktır

3.2 Hırsızlık İnsan faktörü 1 5 27 risk azaltılacaktır
3.3 Kasıtlı Zarar İnsan faktörü 2 5 27 risk azaltılacaktır
4.1

Fiziksel varlıklar
0 Bina ve mekanın özellikleri 1 5 27 3.taraflar ile paylaşılacak

4.2 Hırsızlık İnsan faktörü 1 5 27 risk azaltılacaktır

5.1
Servisler 3 4 27 risk azaltılacaktır

6.1

Bilişim Varlıkları

Yazılım Arızası Yazılım yapısı 2 4 27 risk azaltılacaktır Teknik ekip yazılım müdahaleleri için yetkindir , çözülemediği durumlarda  support anlaşması var.

6.2

Virüs Saldırısı Teknik Açıklık 4 3 27 risk azaltılacaktır

B: İnsan kaynaklı ve bilerek, K: İnsan kaynaklı ve kazayla, D: Doğal, Ç: Çevresel
Deprem D • Altyapı ve çevreyle ilgili açıklıklar
Sel D o Binada yeterli fiziksel güvenliğin bulunmaması (hırsızlık)
Fırtına D o Binalara ve odalara girişlerde yetersiz fiziksel kontrol (kasten zarar verme)
Yıldırım D o Eski güç kaynakları (güç dalgalanmaları)
Endüstriyel bilgi sızması B, K o Deprem bölgesinde bulunan yapılar (deprem)
Bombalama veya silahlı saldırı B o Herkesin erişebildiği kablosuz ağlar (hassas bilginin açığa çıkması, yetkisiz erişim)
Yangın B, K o Dış kaynak kullanımında işletilen prosedür ve yönetmeliklerin veya şartnamelerin eksikliği/yetersizliği (yetkisiz erişim)
Güç kesintisi B, K, Ç • Donanımlarla ilgili açıklıklar
Su kesintisi B, K, Ç o Periyodik yenilemenin yapılmaması (saklama ortamlarının eskimesi, donanımların bozulması nedeniyle erişimin durması)
Havalandırma sisteminin arızalanması B, K, Ço Voltaj değişikliklerine, ısıya, neme, toza duyarlılık (güç dalgalanmaları, erişim güçlükleri vs.)
Donanım arızaları K o Periyodik bakım eksikliği (bakım hataları)
Güç dalgalanmaları K, Ç o Değişim yönetimi eksikliği (kullanıcı hataları)
Tozlanma Ç • Yazılımlarla ilgili açılıklar
Elektrostatik boşalma Ç o Yama yönetimi eksikliği/yetersizliği (yetkisiz erişim, hassas bilginin açığa çıkması)
Hırsızlık B o Kayıt yönetimi eksikliği/ yetersizliği (yetkisiz erişim)
Saklama ortamlarının izinsiz kullanılması B, Ko Kimlik tanımlama ve doğrulama eksiklikleri (yetkisiz erişim, başkalarının kimliğine bürünme)
Saklama ortamlarının eskiyip kullanılmaz duruma gelmesi Ko Şifre yönetimi yetersizliği (yetkisiz erişim, başkalarının kimliğine bürünme)
Personel hataları K o Şifre veritabanlarının korunmaması (yetkisiz erişim, başkalarının kimliğine bürünme)
Bakım hataları/eksiklikleri K o Erişim izinlerinin yanlış verilmesi (yetkisiz erişim)
Yazılım hataları B, K o İzinsiz yazılım yüklenmesi ve kullanılması (zararlı yazılımlar, yasal gerekliliklere uyum)
Lisansız yazılım kullanımı B, K o Saklama ortamlarının doğru silinmemesi ve imha edilmemesi (hassas verinin ortaya çıkması, yetkisiz erişim)
Yazılımların yetkisiz kullanılması B, K o Dokümantasyon eksikliği/yetersizliği (kullanıcı hataları)
Kullanıcı kimlik bilgilerinin çalınması B, Ko Yazılım gereksinimlerinin yanlış veya eksik belirlenmesi (yazılım hataları)
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Muhtemel kesintilere karşı UPS mevcut. Isınmasının önüne geçmek için ayrı bir odada yeralıyor. Kablolamalar 
gözden geçirilerek düzenlendi. UPS panosu ayrı  yerde, panodan yekpare hatlar mevcut.

Ana server kabinette bulunmamakta.Yedekler için harici diskler nas mevcut. Sistem odasına alınarak server 
izole edilmeli.Sistem odası sorumluları belirlenerek giriş için 2 kişi yetkilendirilmeli.

Tüm elektrik tesisatı yeni. Ortam izleme cihazları ve yangın söndürücüler konumlandırıldı. İşyeri sigortası yeni. 
Acil durum planı ve acil durum işaretlemeleri yapılmış.

Yedekleme için server var, harici diskler mevcut. Yedek switch,access pointer mevcut. Donanımın sağlıklı 
çalıştığını takip ediliyor.

Teknik destek şirket içinde çözümlenmekte..Yazılım koruması için antivirüs programı mevcut ancak filtreleme 
için firewall gereklidir.

Teknik destek şirket içinde çözümlenmekteYazılım koruması için antivirüs programı mevcut ancak filtreleme için 
firewall gereklidir. Konfigürasyon yedeği alınmaktadır.

Hırsız alarmı mevcut. Ortam Kameralar yardımı ile izlenmekte. İş yeri sigortası mevcut. Dış kapı kapalı 
tutulmaktadır.

Tüm elektrik tesisatı yenilenmiş.Ortam izleme cihazları kullanılıyor, yangın söndürücüler konumlandırıldı.İşyeri 
sigortası yeni.Acil durum planı ve  acil durum işaretlemeleri yapılmış.

Antivirüs yazılımı var ama firewall yok, lisanssız programlar kaldırıldı ; sosyal ağlar ve uygunsuz içerikli sitelere 
erişim engellenmelidir..

Kilitli dolaplarda saklanmaktadır yangın tüpleri ile korumaya alınmıştır yangından ilk kurtarılacak değer 
listesindedir; kamera kayıtları saklanıyor. 

Hırsız alarmı mevcut. Ortam Kameralar yardımı ile izlenmekte. İş yeri sigortası mevcut.Dış kapı kapalı 
tutulmaktadır.

Hizmetin kesintiye uğraması , 
kalitesinin düşmesi

Üçüncü taraf servis sağlayıcı 
riskleri

Servislerin yedekleri vardır , hizmet izlenmekte problem anında yedek servis sağlayıcı hizmeti alınmaktadır. 
Olay İhlal yönetim prosedürü uygulanacak ve raporlar analiz ediliyor.

Antivirüs yazılımı var; lisanssız programlar kaldırıldı ; sosyal ağlar ve uygunsuz içerikli sitelere erişim 
engellenmeli. Yönetilebilir antivirüs yazılımı ile birlikte firewall cihazı sisteme dahil edilerek usb portlarının  ve 
web sitelerine erişimin sınırlandırılması bu cihazlar üzerinden yapılmalıdır.



Zararlı yazılımlar B, K o Yazılımların yeterli test edilmemesi (yetkisiz erişim, yazılımların yetkisiz kullanımı)
Yetkisiz kişilerin ağa erişimi B • Haberleşmeyle ilgili açıklıklar
Ağ cihazlarının arızalanması K o Korunmayan haberleşme hatları (haberleşmenin dinlenmesi)
Hat kapasitelerinin yetersiz kalması B, Ko Hat üzerinden şifrelerin açık olarak iletilmesi (yetkisiz erişim)
Ağ trafiğinin dinlenmesi B o Telefon hatlarıyla kurum ağına erişim (yetkisiz erişim)
İletim hatlarının hasar görmesi B, K o Ağ yönetimi yetersizliği/eksikliği (trafiğin aşırı yüklenmesi)
İletişimin dinlenmesi B • Dokümanlarla ilgili açıklıklar
Mesajların yanlış yönlendirilmesi K o Dokümanların güvensiz saklanması (hırsızlık)
Mesajların yetkisiz kişilere yönlendirilmesi Bo Dokümanların kontrolsüz çoğaltılması (hırsızlık)
İnkar etme B o Dokümanların imha edilmemesi (hırsızlık, hassas bilginin açığa çıkması)
Kaynakların yanlış kullanımı K • Personel ile ilgili açıklıklar
Kullanıcı hataları K o Eğitimi eksikliği (personel hataları)
Personel yetersizliği K o Güvenlik farkındalığı eksikliği (kullanıcı hataları)

o Donanımların veya yazılımların yanlış kullanılması (personel hataları)
o İletişim ve mesajlaşma ortamların kullanımını düzenleyen politikanın eksikliği/yetersizliği (yetkisiz erişim)
o İşe alımda yetersiz özgeçmiş incelemesi ve doğrulaması (kasten zarar verme)
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