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Bu belge yalnızca bilgi verme amacıyla sağlanmıştır. Belge, AWS'nin
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bu belgenin yayımlandığı tarihte sunduğu güncel ürün tekliflerini
ve uygulamalarını içermekte olup bu teklif ve uygulamalar, önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir. Müşteriler, bu belgede yer alan bilgilere
ve AWS ürün veya hizmetlerinin her türlü kullanımına ilişkin kendi
bağımsız değerlendirmelerini yapmaktan sorumludur. Söz konusu
bilgiler ile AWS ürün veya hizmetleri, açık veya zımni hiçbir türde
garanti verilmeksizin “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Bu belge ile
AWS ve AWS'nin bağlı kuruluşları, tedarikçileri veya lisans verenleri
tarafından herhangi bir garanti, taahhüt, beyan, sözleşmeden doğan
yükümlülük, koşul veya güvence verilmez. AWS’nin müşterilerine
karşı sorumluluk ve yükümlülükleri, AWS sözleşmelerince
düzenlenmektedir. Bu belge AWS ile müşterileri arasındaki herhangi
bir sözleşmenin parçası değildir ve bu tür bir sözleşmeyi değiştirmez.
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GENEL BAKIŞ

Güvenlik ve
uygunluk
konusunda farklı
düşünüyoruz.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

Amazon’daki diğer her şeyde olduğu gibi, güvenlik ve uygunluk
programımızın başarısının da tek bir ana ölçütü vardır:
Müşterilerimizin başarısı. Müşterilerimizin gereksinimleri, güvenli
ve uyumlu bir bulut ortamında çalışmalarını sağlayan uygunluk
raporlarını, onayları ve sertifikaları içeren portföyümüze yön verir.
Amazon Web Services’ı (AWS) kullanarak tasarruf ve ölçeklendirme
yapabilir ve aynı zamanda güçlü bir güvenlik sağlamaya ve yasal
düzenlemelere uygun olmaya devam edersiniz.
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GENEL BAKIŞ

AWS’de güvenlik en büyük önceliğimizdir. Bizim için verilerinizi
korumaktan daha önemli bir şey yoktur. AWS müşterisi olarak,

“En kritik üretim iş yüklerimizin
bazılarını AWS platformuna
dağıtabildiğimizi fark ettiğimizde,
daha agresif bir duruş benimsedik.
Bu büyük bir değişiklik.”

güvenlik açısından en hassas kuruluşların gerekliliklerini karşılayacak
şekilde kurulmuş bir ağ mimarisi ve veri merkezinden yararlanırsınız.
Hızla doğru ölçekte yenilikler gerçekleştiriyor, sizden gelen
değerlendirmeleri sürekli olarak AWS hizmetlerine dahil ediyoruz.
Bu size de fayda sağlıyor çünkü çözümlerimizi zamanla iyileştiriyor
ve kimlik ve erişim yönetimi, günlük kaydı ve izleme, şifreleme ve
anahtar yönetimi, ağ segmentasyonu ve standart DDoS koruması
gibi temel güvenlik hizmetlerimizi devamlı geliştiriyoruz.
Ayrıca, global güvenlik eğilimleri konusunda kapsamlı bir anlayışa
sahip mühendisler tarafından tasarlanmış, ekibinizin ortaya çıkan

Rob Alexander
Capital One CIO'su

riskleri gerçek zamanlı ve proaktif şekilde ele almasını sağlayan
gelişmiş güvenlik hizmetleri de alırsınız. Bu, büyümenize paralel
olarak artan ihtiyaçlarınızı karşılayan güvenlik çözümlerini ön ödemeli
harcamalar olmadan ve kendi altyapınızı yönetmeye kıyasla çok daha
düşük operasyonel giderler ile seçmenizi mümkün hale getirir.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU
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GENEL BAKIŞ

Güvenliği doğru şekilde sağlanmış bir ortam, uyumlu bir ortam
sağlar. AWS; AWS bulutunda denetime tabi iş yükleriniz için
kullanabileceğiniz, uygunluğu sağlayan pek çok özelliğe sahiptir.
Bu özellikler, ölçeklendirilebilir daha yüksek bir güvenlik düzeyine
ulaşmanıza olanak verir. Bulut tabanlı uygunluk; daha fazla denetim,
güvenlik kontrolü ve merkezi otomasyon sayesinde giriş maliyetini
düşürür, operasyonları kolaylaştırır ve çevikliği artırır.

“Bulut altyapısını rekor sürede ve
kendi başımıza yapabileceğimizden
çok daha düşük maliyetle kurmayı ve
çalışır duruma getirmeyi başardık.”

AWS’yi kullanarak, yürüttüğümüz pek çok güvenlik kontrolünden
faydalanır ve böylece gerçekleştirmeniz gereken güvenlik
kontrollerinin sayısını azaltırsınız. Kendi uygunluk ve sertifikasyon
programlarınız güçlenirken aynı zamanda belirli güvenlik güvencesi
gerekliliklerinizi sürdürme ve yürütme maliyetiniz de azalmış olur.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU
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Thermo Fisher Scientific CTO'su

6

Sorumluluğu
Nasıl
Paylaşıyoruz?

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

7

SORUMLULUĞU NASIL PAYLAŞIYORUZ?

Ortak Sorumluluk Modeli
BT altyapınızı AWS’ye taşıdığınızda, sol tarafta gösterilen ortak
sorumluluk modelini uygularsınız. Ana bilgisayar işletim sistemi
ve sanallaştırma katmanından hizmetlerin yürütüldüğü tesislerin
fiziksel güvenliğine kadar farklı BT bileşeni katmanlarının işletimini,
yönetimini ve kontrolünü biz sağladığımız için bu ortak model,
operasyon yükünüzü azaltır. AWS, bulutun güvenliğinden sorumludur
ve müşteri olarak siz de buluttaki güvenlikten sorumlusunuz.
BT ortamını çalıştırma sorumluluğunu bizimle paylaştığınız
gibi, BT kontrollerinin yönetimi, çalıştırılması ve doğrulanmasını
da paylaşırsınız.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU
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SORUMLULUĞU NASIL PAYLAŞIYORUZ?

AWS - BULUTUN GÜVENLİĞİ
AWS güvenlik kontrol çerçevesinden en iyi şekilde yararlanmanıza
yardımcı olmak için, global gizlilik ve veri koruma alanlarındaki en iyi
uygulamaları kullanan bir güvenlik güvence programı geliştirdik.
Dünyanın her yerindeki tesislerimiz ve hizmetlerimizde etkin
şekilde çalışan yaygın bir kontrol ortamına sahip olduğumuzu
doğrulamak için, üçüncü tarafların bağımsız değerlendirmelerine
başvururuz. Kontrol ortamımıza Amazon’un genel kontrol
ortamının çeşitli yönlerinden yararlanan kontrol etkinlikleri,
süreçler ve politikalar dahildir.
Toplu kontrol ortamı, kontrol çerçevemizin etkin çalışmasını
destekleyen bir ortam oluşturmak ve bu ortamı sürdürmek
için gerekli insan kaynaklarını, süreçleri ve teknolojiyi kapsar.
Kontrol ortamımıza, bulut bilişim sektörünün önde gelen
kurumlarının belirlediği buluta özgü geçerli kontrolleri entegre
ettik. Yararlanabileceğiniz en iyi uygulamaları belirlemek ve kontrol
ortamınızı yönetmenize daha fazla yardımcı olmak için bu sektör
gruplarını izliyoruz.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

9

SORUMLULUĞU NASIL PAYLAŞIYORUZ?

Sektörün ve resmi kurumların öngördüğü gerekliliklere uygunluğu
doğrulamanıza yardımcı olmak için uygunlukla ilgili bir duruş
sergiliyoruz. Belirlediğimiz ve yürüttüğümüz politikalar, süreçler
ve kontroller hakkında size ayrıntılı bilgi sağlamak için harici

AWS Config

sertifikasyon kurumları ve bağımsız denetçilerle çalışıyoruz. Kontrol

AWS Config, güvenliği ve yasalara uygunluğu sağlamak amacıyla

değerlendirmesi ve doğrulama prosedürlerinizi geçerli uygunluk

size bir AWS kaynak envanteri, yapılandırma geçmişi ve yapılandırma

standardının gerektirdiği şekilde gerçekleştirmek için bu bilgileri

değişiklik bildirimleri sunan tam olarak yönetilen bir hizmettir.

kullanabilirsiniz.

AWS Config ile var olan ve silinmiş AWS kaynaklarını keşfedebilir,

Risk ve uygunluk programımız hakkında verdiğimiz bilgileri,

kurallara genel uygunluğunuzu belirleyebilir ve istediğiniz zaman bir

uygunluk çerçevenize dahil edebilirsiniz. Global standartlara ve en

kaynağın yapılandırma ayrıntılarını derinlemesine inceleyebilirsiniz.

iyi uygulamalara uygunluğumuzu izlemek için binlerce güvenlik

AWS Config, uygunluk denetimi, güvenlik analizi, kaynak değişikliği

kontrolü kullanıyoruz. Ortamınızın güvenliğini ve uygunluğunu

izleme ve sorun gidermeye olanak verir.

izlemek için size AWS Config gibi hizmetler sunuyoruz.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU
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SORUMLULUĞU NASIL PAYLAŞIYORUZ?

MÜŞTERİ - BULUTTA GÜVENLİK
Geleneksel bir veri merkezine çok benzer şekilde, güncellemeleri
ve güvenlik yamalarını yükleme dahil olmak üzere konuk işletim
sisteminin yönetimi sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, ilgili uygulama
yazılımının yönetimi sorumluluğunun yanı sıra AWS tarafından
sağlanan güvenlik grubu güvenlik duvarını yapılandırma sorumluluğu
da size aittir. Sorumluluklarınız, seçtiğiniz AWS hizmetlerine, bu
hizmetleri BT ortamına nasıl entegre ettiğinize ve geçerli yasa ve
yönetmeliklere göre değişir.

AWS Service Catalog
AWS’de kullanım için onayladığınız BT hizmetlerinin kataloglarını
oluşturmak ve yönetmek için AWS Service Catalog’u kullanabilirsiniz.
Bu hizmetlere çok katmanlı uygulama mimarilerini tamamlamaya
yönelik sanal makine görüntüleri, sunucular, yazılım ve veritabanları
dahildir. AWS Service Catalog, yaygın olarak dağıtılmış BT
hizmetlerini merkezi olarak yönetebilmenizi mümkün kılar ve
uygunluk gerekliliklerinizi yerine getirmek için istikrarlı bir yönetişim
sağlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda, kullanıcıların ihtiyaç
duydukları onaylı BT hizmetlerini hızla dağıtabilmelerine olanak verir.

AWS kaynaklarınızı güvenli bir şekilde yönetmek için aşağıdaki
üç maddeyi uygulamanız gerekir:

Amazon GuardDuty

•

Hangi kaynakları kullandığınızı bilme (varlık envanteri).

•

Kaynaklarınızdaki konuk işletim sistemini ve uygulamaları

yardımcı olmak için kötü amaçlı veya yetkisiz davranışlara yönelik

güvenli bir şekilde yapılandırma (güvenli yapılandırma ayarları,

sürekli güvenlik izleme ve tehdit algılama özellikleri sunar. Hizmet,

yamalar ve kötü amaçlı yazılımdan koruma)

hesap güvenliğine yönelik olası bir tehlikeyi, güvenliği aşılmış

Amazon GuardDuty, AWS hesaplarınızı ve iş yüklerinizi korumanıza

olabilecek bulut sunucusunu ya da saldırganlar tarafından yapılan
•

Kaynaklardaki değişiklikleri kontrol etme (değişiklik yönetimi).

keşifleri veya fikri mülkiyete ilişkin tehditleri gösteren etkinlikleri
izler. Ayrıca yetkisiz erişim veya kasıtlı olmayan veri sızıntılarına işaret
edebilecek anormallikler için veri erişim etkinliğini sürekli izler.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU
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GÜVENCE PROGRAMLARI

AWS Güvence Programları üç kategoriye ayrılır:
Sertifikasyonlar/Onaylar, Yasalar/Yönetmelikler/
Gizlilik ve Uyumlulaştırma/Çerçeveler.

Güvence Programları
Sertifikasyonlar/Onaylar üçüncü taraf bağımsız denetçi tarafından
gerçekleştirilir. Sertifikasyonlarımız, denetim raporlarımız veya
uygunluk onaylarımız, denetçi tarafından gerçekleştirilen
çalışmaların sonuçlarına dayanır.
Yasalar/Yönetmelikler/Gizlilik ve Uyumlulaştırma/Çerçeveler,
sektörünüze veya biriminize özeldir. Uygunluk kılavuzları, eşleme
belgeleri ve inceleme raporları gibi belgeler ve güvenlik özellikleri
sağlayarak sizi destekleriz.
AWS’nin bu yasalar, yönetmelikler ve programlara uygunluğu,
bulut sağlayıcılara yönelik sertifikasyon bulunmadığı ya da
sertifikasyon zaten resmi sertifikasyon/onay programlarımızdan
birinin genel çerçevesine dahil olduğu için resmi nitelikte değildir.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU
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GÜVENCE PROGRAMLARI

Global
CSA

Bulut Güvenlik
Birliği Kontrolleri

PCI DSS 1.
Seviye
Ödeme Kartı
Standartları

ISO 9001

Global Kalite
Standardı

SOC 1

Denetim
Kontrolleri Raporu

ISO 27001

Güvenlik Yönetim
Kontrolleri

SOC 2

Güvenlik,
Erişilebilirlik ve
Gizlilik Raporu

ISO 27017
Buluta Özgü
Kontroller

ISO 27018

Kişisel Verilerin
Korunması

SOC 3

Genel Kontroller
Raporu

kapsamında işlemek üzere onaylanmıştır.
Güvenlik kontrollerimizin uygulanmasını ve

Amerika Birleşik Devletleri
CJIS

Ceza Adaleti Bilişim
Hizmetleri

FIPS

DoD SRG

DoD Veri İşleme

FISMA

FedRAMP
Devlet Veri
Standartları

GxP

FERPA

Eğitimde Gizlilik
Yasası

HIPAA

Devlet Güvenlik
Standartları

Federal Bilgi
Güvenliği Yönetimi

Kalite Kılavuzları
ve Mevzuatı

Korunan Sağlık
Bilgileri

MPAA

NIST

SEC Kuralı
17a-4(f)

VPAT /
Bölüm 508

Korunan Medya
İçeriği

Ulusal Standartlar
ve Teknoloji
Enstitüsü

Finansal Veri
Standartları

FFIEC

Finans Kurumları
Yönetmeliği

ITAR

Finans Sektörü
Bilişim Sistemleri

PCI DSS
AWS, 2010 yılından beri Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği

Erişilebilirlik
Standartları

Standardı (PCI DSS) ile uyumlu biri hizmet sağlayıcıdır. Dolayısıyla
AWS ürünleri ve hizmetlerini kart sahiplerinin verilerini depolamak,
işlemek veya iletmek için kullanmanız halinde, kendi PCI DSS

IRAP
[Avustralya]
Avustralya
Güvenlik
Standartları

K-ISMS
[Kore]
Kore Bilgi
Güvenliği

MTCS 3.
Katman
[Singapur]

Çok Katmanlı
Bulut Güvenliği
Standardı

Kimlik
Numaram
Yasası
[Japonya]

Kişisel Bilgilerin
Korunması

Avrupa
C5 [Almanya]
Operasyon
Güvenliği Onayı

etkililiğini doğrulamak üzere bu sertifikasyonları
kullanabilirsiniz. Sürekli olarak programlar
ekliyoruz. En güncel liste için AWS Assurance
Programs web sitesini ziyaret edin.

Uluslararası Silah
Mevzuatı

Asya Pasifik
FISC
[Japonya]

Ortamlarımız sürekli olarak denetlenir ve altyapımız
ile hizmetlerimiz, aşağıda belirtilenler dahil olmak
üzere farklı coğrafyalar ve sektörlerdeki çeşitli
uygunluk standartlarıyla sektör sertifikasyonları

uygunluk sertifikasyonunuzu yönetirken teknoloji altyapımıza
güvenebilirsiniz.
ISO 27001
Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin gerekliliklerini genel

Cyber
Essentials Plus
[İngiltere]
Siber Tehditlere
Karşı Koruma

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

ENS High
[İspanya]

İspanya Devlet
Standartları

G-Cloud
[İngiltere]

İngiltere Devlet
Standartları

ITGrundschutz
[Almanya]
Temel Koruma
Yöntemleri

hatlarıyla belirleyen ISO 27001, yaygın olarak benimsenen
bir global güvenlik standardıdır. Şirket ve müşteri bilgilerini
periyodik risk değerlendirmeleri temelinde yönetmeye ilişkin
sistematik bir yaklaşım sağlar.
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ISO 27017
ISO 27017, bulut bilişimin bilgi güvenliğiyle ilgili yönleri hakkında
AWS Artifact

rehberlik sağlar ve ISO 27002 ile ISO 27001 standartlarının

AWS Management Console’da bulunan otomatik uygunluk

uygulanmasını önerir. Bu uygulama kuralları, bulut hizmet

raporlama aracımız olan AWS Artifact’i kullanarak 2500’den

sağlayıcılarına özgü bilgi güvenliği kontrolleri hakkında uygulama

fazla güvenlik kontrolünün raporlarını ve ayrıntılarını

rehberliği sunar. AWS’nin ISO 27017 rehberliğini onaylaması, dünya

inceleyebilir ve indirebilirsiniz.

genelinde kabul gören en iyi uygulamalarla uyumluluğa yönelik

rehberliğini destekleyen buluta özgü bilgi güvenliği kontrollerinin

sürekli taahhüdümüzün bir göstergesidir. Ayrıca AWS’nin bulut
AWS Artifact, denetim olguları olarak da bilinen güvenlik ve

hizmetlerine özgü son derece hassas kontrollerin uygulandığı

uygunluk belgelerimize isteğe bağlı erişim sağlar. Bu olguları

bir sisteme sahip olduğunu doğrulamaktadır.

kullanarak AWS altyapınız ve hizmetlerinizin güvenliğini ve
uygunluğunu denetçilerinize veya düzenleme kurumlarına

ISO 27018

kanıtlayabilirsiniz.

ISO 27018, buluttaki kişisel verilerin korunmasına odaklanan
uygulama kurallarıdır. ISO 27002 bilgi güvenliği standardına

Denetim olgularının örnekleri arasında Sistem ve Kuruluş

dayanır ve genel buluttaki Kişisel Bilgiler (PII) için geçerli ISO 27002

Kontrolleri (SOC) ve Ödeme Kartı Sektörü (PCI) raporları yer alır.

kontrolleri hakkında uygulama rehberliği sunar. AWS’nin, bağımsız
bir üçüncü taraf değerlendirmesiyle bu uluslararası düzeyde kabul
gören uygulama kurallarına uyumluluğu, AWS’nin içeriğinizin
korunmasına ve gizliliğine yönelik taahhüdünün göstergesidir.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU
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SOC

FedRAMP

AWS Sistem ve Kuruluş Kontrolleri (SOC) Raporları, AWS’nin temel

Güvenlik değerlendirmesi, yetkilendirme ve sürekli izlemeye

uygunluk kontrolleri ve amaçlarını nasıl yerine getirdiğini gösteren,

ilişkin standartları sağlamaya yönelik bir ABD devlet programıdır.

bağımsız üçüncü tarafların incelemelerine dayalı raporlardır.

FedRAMP, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) ve

Bu raporların amacı, sizin ve denetçilerinizin operasyonları ve
uygunluğu
desteklemek üzere belirlenmiş AWS kontrollerini
AWS Artifact
anlamanıza yardımcı olmaktır. Üç tür AWS SOC Raporu bulunur:
Sertifikasyonlar/Onaylar üçüncü taraf bağımsız denetçi
• SOC 1: AWS’nin kontrol ortamı hakkında, finansal
tarafından
gerçekleştirilir.
Sertifikasyonlarımız,
denetim
raporlamaya
ilişkin dahili
kontrollerinizle (ICFR)
ilgili
raporlarımız
veya
uygunluk
onaylarımız,
denetçi
tarafından
olabilecek bilgilerin yanı sıra ICFR’nizin etkinliğini
değerlendirmeye
yöneliksonuçlarına
bilgiler de sağlar.
gerçekleştirilen
çalışmaların
dayanır.
•Yasalar/Yönetmelikler/Gizlilik
SOC 2: Size ve iş için ihtiyaç
hizmet kullanıcılarına,
veduyan
Uyumlulaştırma/Çerçeveler,
AWS’nin kontrol ortamının sistem güvenliği, erişilebilirlik
sektörünüze veya biriminize özeldir. Uygunluk kılavuzları,
ve gizlilikle ilişkili bağımsız bir değerlendirmesini sağlar.
eşleme belgeleri ve inceleme raporları gibi belgeler ve güvenlik
• SOC 3:sağlayarak
Size ve iş için
ihtiyaç duyan hizmet kullanıcılarına,
özellikleri
sizi destekleriz.
AWS’nin kontrol ortamının bağımsız bir değerlendirmesini
sağlarbu
veyasalar,
AWS'ninyönetmelikler
kurum içi bilgilerini
açıklamadan
sistem
AWS’nin
ve programlara
uygunluğu,
güvenliği, erişilebilirlik ve gizlilikle ilgili bilgiler verir.
bulut sağlayıcılara yönelik sertifikasyon bulunmadığı ya da

Federal Bilgi Güvenliği Yönetimi Kanunu (FISMA) tarafından
tanımlanan kontrol standartlarına uyar.
AWS, yetki verilmiş, FedRAMP güvenlik kontrollerini yürüten, güvenli
FedRAMP Havuzunda yayımlanmış güvenlik paketlerine yönelik
gerekli FedRAMP şablonlarını kullanan, resmi olarak onaylanmış,
bağımsız bir Üçüncü Taraf Değerlendirme Kuruluşunca (3PAO)
değerlendirilmiş ve FedRAMP’in sürekli izleme gerekliliklerini yerine
getiren, FedRAMP ile uyumlu sistemler sunar.
Savunma Bakanlığı Bulut Güvenliği Modeli (CSM)
ABD Savunma Bilgi Sistemleri Ofisi (DISA) tarafından yayımlanan
ve Savunma Bakanlığı (DoD) Güvenlik Gereklilikleri Rehberinde
(SRG) belgelenen bulut bilişim standartlarıdır. DISA Etki Düzeyleri
(IL) nedeniyle benzersiz mimari gereklilikleri bulunan Savunma
Bakanlığı iş yükü sahipleri için bir yetkilendirme süreci sağlar.

sertifikasyon zaten resmi sertifikasyon/onay programlarımızdan
birinin genel çerçevesine dahil olduğu için resmi nitelikte

HIPAA

değildir.

Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA), Korunan
Sağlık Bilgilerini (PHI) işleyen veya depolayan kuruluşlar için sıkı
güvenlik ve uygunluk standartları içerir. AWS, HIPAA kapsamındaki
kuruluşlarla bunların iş ortaklarının, korunan sağlık bilgilerini
işlemek, bulundurmak ve depolamak için güvenli AWS ortamından
yararlanmasına olanak tanır.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU
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İçeriğinizin
güvenliğini
sağlama
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IÇERIĞINIZIN GÜVENLIĞINI SAĞLAMA

AWS gizliliğinize büyük özen gösterir. İçeriğinizi
şifreleme, taşıma ve içeriğinizin depolanmasını
yönetme olanağı dahil olmak üzere içeriğiniz kontrolü
her zaman size aittir. Verilerinize yalnızca yetkili
kullanıcıların erişebilmesini sağlamanıza yardımcı
olmak amacıyla, aktarım ve depolama sırasında
verilerinizi kolayca şifrelemenize olanak tanıyan
araçlar sunarız.

AWS CloudHSM
AWS CloudHSM hizmeti, şifreleme anahtarlarınızı güvenli anahtar
yönetimine ilişkin resmi standartlara uygun şekilde tasarlanmış ve
uygunluğu doğrulanmış donanım güvenlik modülleri (HSM) içinde
korumanıza olanak tanır. Veri şifreleme için kullanılan kriptografik
anahtarları, yalnızca sizin erişebileceğiniz güvenli bir şekilde
oluşturabilir, depolayabilir ve yönetebilirsiniz.

Sunucu Tarafında Şifreleme
Şifreleme sürecini sizin için Amazon S3’ün yönetmesini tercih
ediyorsanız Amazon S3 Sunucu Tarafında Şifreleme (SSE)
özelliğini kullanabilirsiniz. Veriler, gerekliliklerinize bağlı olarak
sizin sağladığınız veya AWS tarafından oluşturulan bir anahtar ile
şifrelenir. Amazon S3 SSE ile, nesneyi yazarken yalnızca ek bir istek
üstbilgisi ekleyerek yükleme sırasında verileri şifreleyebilirsiniz.
Veriler alındığında şifre çözme otomatik olarak gerçekleşir.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU
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IÇERIĞINIZIN GÜVENLIĞINI SAĞLAMA

AWS, bölgesel ve yerel veri gizliliği yasaları ve
yönetmeliklerine uygunluğu sağlamak için ihtiyaç
duyduğunuz kontrolü sağlar. Global altyapımızın
tasarımı, verilerinizin fiziksel olarak depolandığı
konumlar üzerinde tam kontrole sahip olmanızı
sağlayarak veri yerleşikliği gerekliliklerini yerine
getirmenize yardımcı olur.

AWS Identity and Access Management
Identity and Access Management (IAM), AWS hizmetleri ve
kaynaklarına erişimi güvenli bir şekilde yönetmenizi sağlar. IAM’i
kullanarak yöneticileriniz AWS kullanıcıları ve grupları oluşturup
yönetebilir; bu grup ve kullanıcıların AWS kaynaklarına erişimine izin
vermek veya erişimi reddetmek için izinleri kullanabilir. Federasyon,

Not: Size ve son kullanıcılarınıza seçili AWS hizmetlerini sağlamak dışında hiçbir
amaçla içeriğinize erişmez veya içeriğinizi kullanmayız. İçeriğinizi, pazarlama ve
reklam dahil kendi amaçlarımız için kesinlikle kullanmayız.

AWS ile içeriğinize kimlerin eriştiğini ve kuruluşunuzun
hangi kaynakları kullandığını her zaman bilirsiniz.
Hassas kimlik ve erişim kontrolleri ve neredeyse
gerçek zamanlı güvenlik bilgilerine yönelik sürekli
izleme sayesinde, bilgileriniz dünyanın neresinde
depolanıyor olursa olsun doğru kaynakların her
zaman doğru erişime sahip olması sağlanır.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

IAM rollerinin merkezi dizin hizmetlerindeki izinlerle eşlenmesine
olanak tanır.

Amazon Macie
Amazon Macie, hassas verileri otomatik olarak keşfetmek,
sınıflandırmak ve korumak için makine öğreniminden faydalanır.
Macie, kişisel bilgiler (PII) veya fikri mülkiyet gibi hassas verileri
tanır ve yetkisiz erişim ya da kasıtlı olmayan veri sızıntılarına işaret
edebilecek anormallikler için veri erişim etkinliğini sürekli izler.
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IÇERIĞINIZIN GÜVENLIĞINI SAĞLAMA

Sisteminizdeki yapılandırma değişikliklerini
ve güvenlik olaylarını algılayan etkinlik izleme
hizmetlerimizi kullanarak ve hatta hizmetlerimizi var
olan çözümlerinize entegre edip operasyonlarınızı ve
uygunluk raporlama süreçlerinizi basitleştirerek riski
azaltın ve büyümeyi sağlayın.
Yasalara veya bir devlet veya düzenleme kurumunun
geçerli ve bağlayıcı emrine uymak için zorunlu
olmadığı sürece içeriğinizi açıklamayız. İçeriğinizi
açıklamak zorunda kaldığımız durumlarda, içeriğinizi
açıklanmaktan korumaya yönelik önlem alabilmeniz
için ilk önce size haber veririz.

Önemli: Sizi haberdar etmemizin yasak olduğu ya da Amazon ürün veya
hizmetlerinin kullanımıyla ilişkili yasa dışı davranışlara ilişkin açık bulgular
bulunduğu durumlarda, içeriğinizi açıklamadan önce size haber vermeyiz.

Microsoft Active Directory için AWS Directory Service
AWS Microsoft AD, AWS Cloud’da Microsoft Active Directory’yi
kurma ve çalıştırmayı veya AWS kaynaklarınızı tesisinizde var olan
Microsoft Active Directory'ye bağlamanızı kolaylaştırır.

Federasyon Kullanıcısı Erişimi
Federasyon kullanıcıları, AWS Hesapları bulunmayan kullanıcılar ya
da uygulamalardır. Roller sayesinde bu kullanıcı ya da uygulamalara
sınırlı bir süre için AWS kaynaklarınıza erişim sağlayabilirsiniz.
Microsoft Active Directory, LDAP veya Kerberos gibi harici bir
hizmetle kimliklerini doğrulayabileceğiniz AWS dışı kullanıcılarınız
olduğunda bu özellik faydalıdır.

AWS CloudTrail
AWS CloudTrail, AWS API çağrılarını kaydeder ve çağrıyı yapanın
kimliğini, saati, kaynak IP adresini, istek parametrelerini ve yanıt
öğelerini içeren günlük dosyalarını iletir. CloudTrail’in sağladığı çağrı
geçmişini, güvenlik analizi, kaynak değişikliği izleme ve uygunluk
denetimini sağlamak için kullanabilirsiniz.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

20
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İçeriğiniz nerede depolanır?
AWS veri merkezleri, dünyanın çeşitli ülkelerinde kümeler halinde
kurulmuştur. Belirli bir ülkedeki veri merkezi kümelerimizin her birini
3
3
3

2
2

3

AWS Bölgesi olarak adlandırırız. Dünyanın her yerinden pek çok

2 3
3

2

6

2

2

AWS Bölgesine erişiminiz bulunur ve bir AWS Bölgesini, tüm AWS

3

Bölgelerini ya da AWS Bölgelerinin istediğiniz bir kombinasyonunu
kullanmayı tercih edebilirsiniz.

2

Verilerinizin fiziksel olarak hangi AWS Bölgelerinde depolandığının

2

kontrolü tamamen size aittir. Böylece uygunluk ve veri yerleşikliği
gerekliliklerinize uymanız kolaylaşır. Örneğin eğer Avrupa’daki bir

3
3

AWS BÖLGELERİ

müşteriyseniz, AWS hizmetlerinizi yalnızca AB (Frankfurt) Bölgesinde
dağıtmayı seçebilirsiniz. Bu seçimi yaptığınız takdirde, siz farklı bir
AWS Bölgesi seçmediğiniz sürece içeriğiniz yalnızca Almanya’da
depolanacaktır.

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU
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İŞ SÜREKLİLİĞİ

Lütfen unutmayın:
•

Tüm veri merkezleri çevrimiçi olarak müşterilere hizmet
vermektedir. Hiçbir veri merkezi “soğuk” değildir. Arıza
durumunda, otomatik süreçler veri trafiğinizi etkilenen

Altyapımızın erişilebilirlik düzeyi yüksektir ve size
dayanıklı bir BT altyapısı dağıtmak için ihtiyaç
duyduğunuz özellikleri sağlarız. Sistemlerimiz,
sistem veya donanım arızalarını müşteriyi en az
etkileyecek şekilde tolere etmek üzere tasarlanmıştır.
AWS Cloud, anlık bildirimle ölçek büyütmeye hazır
“pilot alevi” ortamlarından hızla yük devretmeyi
sağlayan “etkin bekleme” ortamlarına kadar popüler
birçok olağanüstü durum kurtarma mimarisini
destekler.

alandan uzaklaştırır.
•

Uygulamaları birden çok AWS Erişilebilirlik Alanına dağıtarak
doğal afetler veya sistem arızaları dahil olmak üzere çoğu arıza
moduna karşı dayanıklı kalmayı sürdürürsünüz.

•

Birden çok AWS Erişilebilirlik Alanında birden çok bulut sunucusu
kullanarak ve son derece yüksek kurtarma süresi ve kurtarma
noktası amaçlarına ulaşmak için veri çoğaltmadan yararlanarak
bulutta son derece dayanıklı sistemler oluşturabilirsiniz.

•

AWS altyapısında oluşturulan bilişim sisteminizin
yedekleme ve kurtarma sürecini yönetmek ve test etmek sizin
sorumluluğunuzdur. İkinci bir fiziksel konumun altyapı giderini
üstlenmeksizin kritik öneme sahip BT sistemlerinizin olağanüstü
durum kurtarma sürecini hızlandırmak için AWS altyapısını
kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: aws.amazon.com/
disaster-recovery

GÜVENLIK VE UYGUNLUK HIZLI BAŞVURU KILAVUZU
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OTOMASYON

AWS’deki güvenlik görevlerinin otomatikleştirilmesi,
insan kaynaklı yapılandırma hatalarını azaltıp ekibinize
işiniz açısından kritik önemdeki diğer çalışmalara
odaklanması için zaman kazandırarak daha güvende
olmanızı sağlar. Güvenlik ekipleriniz, güvenlik
otomasyonu ve API entegrasyonunu kullanarak
daha hızlı yanıt verebilir ve çevik hale gelebilir.
Böylece daha hızlı ve güvenli şekilde kod oluşturup
dağıtmak için geliştirici ve operasyon ekipleriyle
yakından çalışabilir.

Amazon Inspector
Amazon Inspector, AWS’de dağıtılan uygulamaların güvenlik ve
uygunluğunu iyileştirmeye yardımcı olan otomatik bir güvenlik
değerlendirme hizmetidir. Amazon Inspector, uygulamaların güvenlik
açıklarını veya en iyi uygulamalardan sapmalarını otomatik olarak
değerlendirir. Amazon Inspector, değerlendirmeyi gerçekleştirdikten
sonra önem derecesine göre önceliklendirerek güvenlik bulgularının
ayrıntılı bir listesini oluşturur.

Yeni kod dağıtıldığı zaman altyapı ve uygulama
güvenliği denetimlerini otomatikleştirerek, sürekli
olarak gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik sağlamaya
yardımcı olmak üzere güvenlik ve uygunluk
kontrollerinizi uygulayabilirsiniz. Bilgi yönetimi ve
güvenlik araçlarımızla hibrit bir ortamda otomasyonu
sağlayarak AWS’yi kuruluş içi ve eski ortamlarınızın

Hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olmak için, Amazon Inspector
yaygın en iyi güvenlik uygulamalarına ve güvenlik açığı tanımlarına
eşlenmiş yüzlerce kurallık bir bilgi tabanı içerir. Yerleşik kuralların
örnekleri arasında uzaktan tam yetkili oturum açmanın etkin olup
olmadığının veya güvenlik açığı bulunan yazılım sürümlerinin yüklü
olup olmadığının kontrolü yer almaktadır. Bu kurallar, AWS güvenlik
araştırmacıları tarafından düzenli olarak güncellenir.

kesintisiz ve güvenli bir uzantısı olarak kolayca
entegre edebilirsiniz.
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KAYNAKLAR

İş Ortakları ve Marketplace

EĞİTİM

AWS Partner Network (APN) çözümleri, otomasyon ve çevikliğe, iş

Yeni başlıyor, var olan BT becerilerini geliştiriyor ya da bulut

yüklerinize göre ölçeklemeye izin verir yalnızca ihtiyaç duyduğunuz

bilgilerinizi derinleştiriyor olabilirsiniz. AWS Eğitimleri, her durumda

ve kullandığınız kadar ödeme yaparsınız.

sizin ve ekibinizin bulutu daha etkin şekilde kullanabilmeniz için

Hizmet olarak yazılım (SaaS) ürünleri dahil olmak üzere buluta uygun

bilgilerinizi artırmanıza yardımcı olabilir.

bu yazılım çözümlerini AWS Marketplace’te sadece birkaç dakika

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: aws.amazon.com/

içinde kolayca bulun, satın alın, dağıtın ve yönetin. Bu çözümler

training

çok çeşitli iş yükü ve kullanım örneğine yönelik çözümlerle birlikte
çalışarak tesisinizde kurgulanması mümkün olmayan yöntemlerle
verilerinizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.
Daha fazla bilgi için şu adresleri ziyaret edin: aws.amazon.com/
partners ve aws.amazon.com/marketplace

QUICK START'LAR
Quick Start'larımızı kullanarak, AWS güvenlik yapılandırma kurulumunuza başlamak için en iyi uygulamaları izleyebilir ve global
uygunluk gerekliliklerinizi karşılamaya yönelik sağlam bir temel
inşa edebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: aws.amazon.com/
quickstart
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