
Kaspersky for Business 

Genel BT uzmanları için ilk kademe olay yanıtı eğitimi

kaspersky.com.tr/awareness

#truecybersecurity

Cybersecurity for IT 
Online





1

Konuyla ilgili tüm çalışanlar sistematik bir eğitim almadan güçlü bir kurumsal siber güvenlik 
tutumu benimsemek mümkün değildir. Birçok kuruluş, siber güvenlik eğitiminin yanı sıra BT 
Güvenlik ekipleri için uzman eğitimi ve BT dışındaki çalışanlar için güvenlik farkındalığı eğitimi 
olmak üzere iki farklı düzeyde eğitim sağlamaktadır (Kaspersky Lab, her ikisi içinde kapsamlı 
bir ürün seti sunar). Bu eğitim yaklaşımında eksik olan şey şudur: BT ekipleri, yardım masaları 
ve teknik açıdan gelişmiş diğer çalışanlar bu eğitime dahil edilmez. Standart farkındalık 
programları onlar için yeterli değildir. Ancak şirketler, çok pahalı, uzun süreli ve riskli olduğu için 
bu çalışanları siber güvenlik uzmanlarına dönüştürmek istemez. 

Birinci kademe olay yanıtı 
Kaspersky Lab, genel Kurumsal BT uzmanları için pazardaki ilk çevrimiçi beceri 
eğitimini piyasaya sürüyor. Bu eğitim, 4 modülden oluşur: 

• Kötü amaçlı yazılımlar 
• Olası istenmeyen programlar ve dosyalar 
• İncelemenin temelleri 
• Kimlik avı olayı yanıtı

Eğitim programı, BT uzmanlarını zararsız gibi görünen bir PC olayındaki olası 
bir saldırı senaryosunu tanıma ve BT Güvenlik ekibine iletmek için olay verilerini 
toplama konusunda bilgilendirir. Ayrıca, tüm BT ekip üyelerinin güvenlik 
savunmasının birinci hattı rolünü üstlenmesini sağlayarak kötü niyetli belirtileri 
bulma isteğini artırır.

CITO eğitimi neden etkilidir?
• İnteraktif: bilgisayarı risk altına sokmadan gerçek süreç simülasyonu
• Yalnızca bilgi vermek yerine beceriyi geliştirir: yaparak öğrenme
• Sezgisel öğrenme süreci: rahat kullanım ve ipuçları:
• Genel BT ekibinin işlerini yaparken karşılaştıkları temel BT güvenlik 

konularını ve sorunlarını kapsar
• Çevrimiçi: yalnızca internet bağlantısı/ kurumsal LMS ve Chrome tarayıcısına 

erişim gereklidir

Öğrenme süreci
Her öğrenme alıştırması bloğu, eğitim bölümü ve uygulamalı bölümden oluşur. 
Uygulamalı bölümde önceki açıklamalarla ilgili bir görevin gerçek simülasyonu 
yapılır. 

Eğitim biçimi

Bu tamamen çevrimiçi bir eğitimdir. 
Kursiyerler için internet erişimi ve 
bilgisayarlarında kurulu Chrome tarayıcı 
olması yeterlidir. 4 modülden her biri kısa 
bir teorik özet, pratik ipuçları ve 4 ila 10 
alıştırmadan oluşur. Her bir modülde belirli 
bir beceri için alıştırma yapılır ve günlük 
çalışma hayatında BT Güvenlik araçlarının 
ve yazılımının nasıl kullanılacağı öğretilir.

Çalışma, bir yıla yayılacak şekilde tasarlanmıştır. 
Tavsiye edilen ilerleme hızı, haftalık 1 alıştırma 
şeklindedir. Her alıştırma 5 ila 45 dakika arasında 
tamamlanır.

Eğitimin geçerli sürümü için Windows 
kurumsal ortamı hedeflenmiştir.

Cybersecurity for IT Online (CITO)

Genel BT uzmanlarına yönelik olarak güçlü siber güvenlik ve 
birinci düzey olay yanıt becerileri geliştirmek için interaktif 
eğitim 
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Kursiyerin görevi doğru şekilde yerine getirememesi durumunda eğitim 
bölümünü bir kez daha geçmesi önerilir

Kursiyer görevi başarıyla tamamlarsa bir sonraki alıştırma bloğuna yönlendirilir.

Kimlere eğitim verilebilir?
Eğitim, yardım masaları ve sistem yöneticileri başta olmak üzere kurumdaki tüm 
BT uzmanları için önerilir. Uzman olmayan BT Güvenlik ekibinin birçoğu da bu 
kurstan faydalanabilir. 

Hay aksi! Bir 
sorun oluştu

Hay aksi! Bir 
sorun oluştu

Kullanıcı BT GüvenlikBT Destek Ekibi/Yöneticiler

Kullanıcı BT GüvenlikBT Destek Ekibi/Yöneticiler

Şu anda

Olması gereken

Yeniden 
başlat

Şimdi 
gerçekten 
güvendeyiz

Sanırım 
güvendeyiz
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Eğitim Sonuçları ve Ele Alınan Konular

Modül adı Hedef kitle Kazanılan 
bilgi Kişisel tutum Kazanılan beceriler Modülde verilen 

uygulama

Kötü amaçlı 
yazılımlar

Sunucularda 
ve/veya iş 
istasyonlarında 
yönetici 
haklarına sahip 
kullanıcılar

Kötü amaçlı 
yazılım 
teknikleri ve 
sınıflandırması

Kötü amaçlı ve 
şüpheli yazılım 
eylemleri ve 
belirtileri

Sezgisel 
analizin 
temelleri

Kötü amaçlı yazılımlar, 
bilgisayarın her yerinde 
bulunabilir

Kötü amaçlı yazılımlar, 
birçok karmaşık 
yöntemle veri çalabilir

Tüm şüpheli olası 
olayları Güvenlik 
Ekibi'ne bildirmek 
zorunludur

Kötü amaçlı yazılımlarla 
ilgili olayların varlığının 
veya yokluğunun 
doğrulanması

Kötü amaçlı yazılımları 
tespit etmek için 
ProcessHacker, 
Autoruns, Fiddler, Gmer 
araçlarının kullanımı

Olası 
İstenmeyen 
programlar ve 
dosyalar 
(PuP'ler)

Ek yazılım 
yükleme hakkı 
olan 
kullanıcılar ve 
dışarıdan alınan 
dosyaları aktif 
olarak 
değerlendiren/
açan 
kullanıcılar

Yazılım 
örneklerinin ve 
şüpheli 
belgelerin 
istatistiksel ve 
dinamik olarak 
analiz 
edilmesiyle 
ilgili temel 
bilgiler

Belgeler (pdf, docx), 
açıklardan yararlanan 
yazılımları içerebilir

İmzasız dosyalar, kötü 
amaçlı yazılımları veya 
riskli yazılımları içerebilir

Tüm imzasız 
yürütülebilir dosyalar 
olası bir virüs için 
denetlenmelidir

Dijital imza, dosyanın 
kötü amaçlı bir işlev 
içermediğini garanti 
etmez

Sistemlerin ve korumalı 
alanların olay 
monitörleriyle çalışma

İstatistiksel motorların 
kullanımı 

PuP'leri Kaldırma

Yazılım örneklerinin 
statik (imza) analizi ve 
istatistiksel (virustotal) 
analizi

Açıklardan yararlanan 
yazılımları ve yazılımın 
kötü amaçlı 
davranışlarını aramak 
için procmon kullanımı

Cuckoo korumalı alan 
ile dosyası analizi

Komut dosyası kötü 
amaçlı yazılım oluşturma 
AVZ kullanarak komut 
dosyalarını kaldırma

İncelemenin 
temelleri

Adli bilişim 
çalışmalarına 
dahil olan veya 
güvenlik ekibi 
liderliğindeki 
olay yanıt 
çalışmalarına 
katılan BT 
çalışanları

Olay Yanıt 
süreci, günlük 
analizi 
yöntemleri, 
dijital bilgilerin 
depolanması 
ile ilgili 
ayrıntılar

Bir siber güvenlik 
olayından 
şüpheleniyorsanız 
derhal güvenlik ekibini 
bilgilendirin ve dijital 
kanıtları toplayın

Analiz, güvenlik ekibinin 
gözetimi altında ve 
onlarla işbirliği içinde 
yapılmalıdır

Dijital kanıt toplama

Ağ trafik analizi

Zaman çizelgesi analizi

Olay günlüğü analizi

Değişim gösteren ve 
değişim göstermeyen 
verileri toplama 
(FTK-imager)

Saldırının kaynağını ve 
bağlantılarını bulmak 
için günlük analizi 
(eventlogexplorer)

Netflow analizi ile yanal 
hareket incelemesi 
(ntop)

Autopsy kullanarak disk 
analizi

Kimlik avı ve 
Açık kaynak 
istihbaratı 
(OSINT)

Adli bilişim 
veya olay yanıt 
çalışmalarına 
katılan BT 
çalışanları

Modern kimlik 
avı yöntemleri

E-posta üst 
bilgileri analizi 
yöntemleri

Kimlik avı, 
keşfedilemeyecek kadar 
karmaşık olabilir. Kimlik 
avı, her zaman manuel 
inceleme tarafından 
tespit edilebilir

Kimlik avı e-postaları 
kullanıcı posta 
kutularından silinmelidir

Kimlik avı e-posta analizi 
ve kullanıcıların posta 
kutularından şüpheli 
kimlik avı e-postalarını 
silme

Hacker'ların şirketiniz 
hakkındaki bilgilerini 
anlamak için açık kaynak 
istihbaratı

Exchange Mailbox 
Search ve kimlik avı 
e-postalarının 
kaldırılması

Web keşfi için 
Recon-ng kullanımı

Bize ulaşın
Demo, fiyat ve teslimat bilgileri için lütfen Kaspersky Lab yöneticiniz ile görüşün veya şu adrese e-posta gönderin: 
awareness@kaspersky.com 
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Hedeflerin belirlenmesi 
ve program seçimi

KL global verilerine 
dayanarak hedef belirleme

Dünya/endüstri 
ortalamalarına göre 
karşılaştırma

Öğrenme  
yönetimi 

Öğrenme otomasyonu

Kendinden ayarlı öğrenme 
yolu

Harcanan zamanın 
hesaplanması

Raporlama ve  
analiz

Her zaman uygulanabilir 
raporlar

Gelişim potansiyelinin 
anında analizi

Program verimliliği ve 
değerlendirme 

Gerçek oyunlaştırma

Rekabet ve meydan okuma

Aşırı yüklemenin önlenmesi

%90
Olayların toplam 
sayısında %90'a varan 
azalma

%50
Olayların finansal 
etkisinde maksimum 
%50 azalma

%93
%93'e varan oranda 
günlük çalışmalar için 
bilginin uygulanma 
olasılığı

30x
Güvenlik 
farkındalığına yapılan 
yatırımlar için 30 
kattan fazla yatırım 
getirisi

%86
Katılımcıların %86'sı 
deneyimi önermeye 
istekli

Kaspersky Lab, modern eğitim teknikleri kullanan ve kurum yapısındaki her düzeye 
hitap eden bilgisayar tabanlı eğitim ürünleri ailesini piyasaya sürmüştür. Bu yaklaşım, 
ortak çalışmaya dayalı bir Siber Güvenlik Kültürü oluşturarak kuruluşun tamamında 
kendi kendini yöneten bir siber güvenlik durumu sağlar.  

Üst Düzey Yöneticiler
Strateji ve
  kurumsal destekKIPS

Bölüm Yöneticileri Siber açıdan güvenli
  işletme kararları

CyberSafety
Management Games

CISO: davranışların
analizi ve geliştirilmesi

Genel BT: Olay
yanıtının ilk kademesi

CyberSafety 
Culture 

Assessment

CyberSecurity
for IT

Online

Tüm Çalışanlar Bireysel siber
hijyen becerileri

Security Awareness Platform

Kaspersky Güvenlik Farkındalığı Eğitimi programları, etkisini 
kanıtlamıştır
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