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VERİ MERKEZİ SİBER GUVENLIK BASKI ÇÖZÜMLERİ





HAFİFLET DÜZELT

TANIMLA KORU TESPİT ET YANIT VER KURTAR

VERİ
Hangi verilerim 

hassas?

Hassas verilerime 

kimlerin erişimi olmalı

Hassas verilere 

kimler erişiyor?

Bir veri ihlali 

raporlamalı mıyım?

Hangi verilerin 

kurtarılması gerekiyor? 

KİMLİK
Hangi hesaplar 

risk oluşturuyor, neden? 

Sürekli ayrıcalıkları 

ortadan nasıl 

kaldırabilirim?

Herhangi bir uygunsuz

kullanıcı aktivitesi

var mı?

Tehdide daha hızlı 

nasıl tepki verebiliriz?

Uygunsuz 

AD değişikliklerini

nasıl geri alırım?

ALTYAPI

Bizi tehditlere karşı 

savunmasız bırakan 

unsurlar neler?

Onaylanmayan 

değişiklikleri nasıl 

engellerim?

Yapılan değişikliklerin 

hangileri istenmeyen 

değişiklikler?

İstenmeyen durum 

nasıl oluştu?

İstenmeyen durum 

nasıl engellenebilirdi?
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kimler olması 

gerekenden fazla izne 

sahip?

güçlü şifre politikaları 

nasıl uygulanabilir?

ağ üzerinde kontrolsüz 

bir şekilde gezinen kötü 

niyetli birileri var mı?

AD ile ilgili bir olaya 

insandan daha hızlı nasıl 

müdahale edilebilir?

Herhangi bir kesinti 

olmadan istenmeyen AD 

değişiklikleri nasıl geriye 

alınır?

kimler bu izinlere bir kaç 

adımda kolayca 

erişebilir?

istenmeyen AD ve GPO 

değişiklikleri nasıl 

engelenebilir?

anormal sayıda hatalı

giriş mi yapıldı?

hangi nesneler eski ve 

silinebilir?

ayrıcalıklı erişim ile ilgili 

güvenlik riskleri nasıl 

azaltılabilir?

DC konfigürasyonlarında 

planlanmamış bir 

değişiklik var mı?
Olay tam olarak nasıl 

gelişti?

Benzer durumlar 

gerçekleşmeden nasıl 

önlenebilir? 

hangi hesapların zayıf 

şifreleri bulunuyor?
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Ne değişti?
Plansız değişimler nasıl 

engellenebilir?

Zararlı bir dosya 

aktivitesi var mı?

Alarm vermek 

gerekiyor  mu?

Otomatik yanıt sistemi 

mevcut mu?

Zararlı değişlikler

Nasıl geri alınabilir? 

Değişim planlı mıydı?
Sistemler uygun 

standardlar uygun mu?

Zararlı konfigürasyon 

değişiklikleri var mı?

Değişikliği kim yaptı?
Tüm prokollere 

uyuluyor mu?

Şüpheli herhangi bir 

servis veya süreç var mı?

Siber istihbaratınız 

değişimin 

farkında mı?



• Data Access Governance
• Data Discovery & Classification
• Ransomware Protection
• Compliance & Data Privacy
• Active Directory Management & Security
• Privileged Access Management
• Threat Detection & Response
• User Behaviour Analytics
• Security Configuration Management
• File Integrity Monitoring
• Vulnerability Scanning
• Password Management
• Modern Desktop Management
• Change Management
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