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1. BitLocker Nedir?
Microsoft’un geliştirdiği Windows Vista ile başlayan ve Microsoft Windows Home dışındaki

sürümlerinde bulunan veri güvenliği ve dosya şifreleme sistemidir. Hepimiz verilerimizin güvenli ve 
emniyetli olduğundan emin olmak isteriz. BitLocker, tüm diskteki verileri kolayca şifrelemek ve meraklı 
gözlerden korumak için bir geliştirilen bir güvenlik sistemidir. Sabit diskler veya taşınabilir diskleri 
şifrelemek için kullanılır ve bu sayesinde HDD veya taşınabilir diskteki veriler kolayca şifrelenerek 
korunabilir. Şifre girilmediği takdirde, hiçbir bilgiye ulaşılamaz. Aynı şekilde, dışarıdan gelenlerin 
bilgisayar hafızasında herhangi bir değişiklik yapması veya özel bilgilere ulaşması önlenir. Bilgisayarınız 
veya sabit diskiniz çalınmış olsa bile başkaları dosyalarınızı göremez. USB bellek aygıtları şifrelemek için 
BitLocker To Go kullanılır.  

BitLocker’ın bir alt kümesi olan BitLocker To Go, USB flash sürücüler gibi harici ortamlardaki 
verileri korumak için kullanılması ve USB okunmadan önce verilerin şifresini çözmek için bir anahtar 
gerektirmesi dışında hemen hemen aynı şekilde çalışır. 

BitLocker aşağıdaki Windows işletim sistemleri versiyonlarında bulunmaktadır. 

İŞLETİM SİSTEMİ DESTEKLENEN VERSİYONLAR 

WİNDOWS VİSTA Ultimate, Enterprise 

WİNDOWS 7 Ultimate, Enterprise 

WİNDOWS 8 Profesional, Enterprise 

WİNDOWS 10 Profesional, Enterprise, Education 

BitLocker, disk birimlerini şifrelemek için 128 bit anahtar veya 256 bit anahtar içeren bir AES 
(Advanced Encryption Standard; Gelişmiş Şifreleme Standardı) şifreleme algoritması kullanır. Bir sabit 
sürücü çalındığında ve başka bir bilgisayarda kullanıldığında veya birisinin sürücüye fiziksel erişimi 
olduğunda verileri korur. BitLocker genellikle bilgisayar / dizüstü bilgisayar hırsızlığına yakalanabilecek 
bireysel kullanıcılara yöneliktir.  

BitLocker kullanımı için, bilgisayarda dâhili TPM yonga seti varsa en üst düzeyde koruma 
sağlanır. Eğer bilgisayarda TPM 1.2 veya 2.0 yonga seti mevcut değilse, BitLocker kullanılması için USB 
bellek birimi veya parola ile BitLocker koruması etkinleştirilebilir.  

2. TPM (Trusted Platform Module) Nedir?
BitLocker normalde, şifrelenmiş olan bir sabit diskin kilidini kaldırmak için kullanılan anahtarları

depolamak için bilgisayarınızdaki Güvenilir Platform Modülü (TPM) yongasını kullanır.  TPM (Güvenilir 
Platform Modülü), esas olarak verilerin şifrelenmesine odaklanan güvenlik işlevleri sağlamak için 
makineye eklenen bir mikroçiptir. Anakart üzerine yerleştirilmiş olup yazılım donanım bütünlüğüyle 
yüksek şifreleme olanağı sunmaktadır. Dolayısıyla veri güvenliği konusunda atılmış önemli bir adımdır. 
Hem BitLocker hem de TPM'den yararlanılarak, makineye doğru kimlik bilgileri iletilene kadar veriler 
kilitlenir. Bilgisayarınıza oturum açtığınızda, BitLocker TPM’ye sabit diskin anahtarlarını sorar ve diskin 



kilidini kaldırır. TPM yongası olmayan PC'ler için daha az etkili yazılım şifreleme seçeneğini (USB bellek 
birimi gibi) kullanabilirsiniz. 

Eski Windows işletim sistemlerinde TPM’yi kullanıma 
hazırlamak için BIOS’a girip birkaç işlem yapmanız ve bilgisayarı birkaç 
defa yeniden başlatmanız gerekiyordu. Ancak Windows 10 işletim 
sisteminin TPM'yi tam olarak yönetmesini sağlayan araçlar içerdiği 
için BIOS'a girmeye gerek yoktur ve yeniden başlatma gerektiren tüm 
senaryolar ortadan kaldırılmıştır.  

3. Bilgisayarınızda TPM Olup Olmadığını Öğrenmek İçin:
1- Klavyenizdeki "Win + X" kısa yol tuşuna basın ve Windows "Aygıt Yöneticisi"ni açın.
2- Windows arama kutusuna veya “Win + R” tuşuna basarak “tpm.msc” yazabilirsiniz.
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BitLocker ile şifrelenmiş bir sürücüye yeni dosyalar eklediğinizde, BitLocker bu dosyaları otomatik 
olarak şifreler. Dosyalar şifrelenmiş sürücüde depolandıkları sürece şifrelenmiş halde kalırlar ve şifreyi 
girmediğiniz sürece bilgilere erişemezsiniz. Başka bir sürücüye veya bilgisayara kopyalanan dosyaların 
ise şifresi çözülür. BitLocker özelliği Windows Home versiyonunda bulunmamaktadır.  

Şifrelenmiş sürücünüzün kilidini açmak için parola / kurtarma anahtarı gereklidir. Parolanızı ve 
kurtarma anahtarınızı bilgisayarınız dışında güvenli ve ayrı bir yerde sakladığınızdan emin olun. 

4. BitLocker Kurtarma Anahtarı Nedir?

Verilerinizi ilk şifrelediğinizde bir BitLocker anahtarı oluşturulur ve tıpkı diğer anahtarlar gibi çalışır. 
Verilerinizin kilidini manuel olarak açmak için bu anahtarı kullanabilirsiniz. Cihaz arızası durumunda, 
anahtarınız şifreli verilerinizi geri döndürmenize ve böylece tekrar okunabilir hale getirmenize olanak 
tanır. Bu olmadan verilerinize erişilemez.  

5. Hangi Windows Sürümünü Kullandığınızı Öğrenmek İçin:

“Bu bilgisayar” simgesinin üzerine gelip fare ile sağ tuşuna tıkladıktan sonra özellikler kısmından 
ulaşabilirsiniz. Daha kısa yol olarak Windows arama kutusuna “sistem bilgisi” yazarak veya alternatif 
olarak cmd komut istemine gelerek “systeminfo” yazıp enter’e tıkladığınız zaman tüm bilgilerinizi 
görebilirsiniz. 

6. TPM Yonga Seti Olanlar İçin BitLocker ile Nasıl Şifrelenir?
Veri şifrelemeyi kullanmaya başlamak için şu adımları izleyelim. 

• İlk önce Windows arama kutusuna “BitLocker” yazın sonra enter’e tıklayın. Sonra şifrelemek
istediğiniz sürücüyü seçerek “BitLocker’ı aç” kısmına tıkayın. Ya da Windows gezgininden
“Denetim Masası\Tüm Denetim Masası Öğeleri\BitLocker Sürücü Şifrelemesi” adresine
gidebilirsiniz.



• BitLocker’ı aç kısmına tıklayın.

• Önümüze çıkan ekrandan kurtarma anahtarımızı yedekleme seçeneklerinden birini
seçebilirsiniz.



• Ben dosyaya kaydet diyerek dosya şeklinde sadece erişebildiğim bir yere saklamak istiyorum.
Ve bu aşamada karşımıza iki seçenek çıkıyor. Resimde verilen açıklamayı da okuyarak bu
seçeneklerden kendinize uygun olanına karar verin ve ileri düğmesine tıklayın.

• Yine aynı şekilde karşınıza iki seçenek çıkıyor. Uygun olanı seçerek ileri diyoruz.



• Şimdi ise karşımıza çıkan sayfada “BitLocker sistem denetimini çalıştır”’i seçtikten sonra
devam diyoruz.

• Şimdi karşımıza çıkan sayfada bilgisayarınızı şimdi yeniden başlatmanız gerekiyor. Yeniden
başlat düğmesine tıklayın.

• Bilgisayar tekrar açıldıktan sonra şifreleme işlemi devam ediyor bildirimi geliyor. Sürücü
şifrelemesi disk boyutu ve bilgisayar hızına bağlı olarak birkaç saat boyutu büyük olan
disklerde ise daha uzun sürebilir. Taşınabilir bilgisayar kullanıyorsanız şarj kablosunun prize
takılı olduğundan emin olun ve bilgisayarınızı kapatmayın veya yeniden başlatmayın.



• Şifreleme bittikten sonra şifre tamamlandı diyecektir ve bütün adımları tamamladığımıza
göre C: sabit diskimiz (Windows kurulum dizini) tamamen şifrelenerek güvenli hale gelmiştir.

Artık şifreleme işlemimiz tamamlandı. Bilgisayar açıldığında BitLocker TPM’ye sabit diskin anahtarlarını 
sorar ve diskin kilidini kaldırır. 

7. TPM Yonga Seti Olmayanlar İçin BitLocker ile Nasıl Şifrelenir?
• Bazı bilgisayarlarda TPM yonga seti olmadığı için bir uyarı karşımıza çıkmaktadır. TPM olmadan

BitLocker’ı kullanabilmek için izin vermeniz gerekiyor.

• Öncelikle açık olan pencereleri kapatıyoruz. Sonrasında masaüstüne gelerek Windows tuşu +
R tuşuna aynı anda basarak çalıştır penceresini açıyoruz. Açılan çalıştır penceresine gpedit.msc
yazıp, tamam tuşuna basıyoruz.



• gpedit.msc yazarak “Yerel Grup İlkesi Düzenleyici” (Local Group Policy Editor) kısmına
giriyoruz. 

• Açılan pencereden sol kısmında yer alan menüden “Yönetim Şablonları” (Administrative
Templates) kısmına tıklayın.

• Daha sonra “Windows bileşenleri” (Windows Componentes) kısmına tıklıyoruz.



 

• Açılan pencereden “BitLocker Sürücü Şifreleme” (BitLocker Drive Encryption) kısmına 
tıklayın. Daha sonra açılan pencereden “İşletim sistemleri Sürücüleri” Operating System 
Drives kısmına tıklayın.  

 

• Açılan kısımda “Başlangıç ek kimlik doğrulaması iste” Required additional authentication at 
startup bölümü seçin ve tıklayın. 



• Açılan pencerede sol üst kısmında “Yapılandırılmadı” (Not Configure) yazan yer seçili olarak
gelir. Bu yüzden altındaki “etkin” enabled olan seçeneğe tıklayıp Apply ve tamam diyoruz.



• Tamama basıldıktan sonra karşımızdaki ekranda “Başlangıç ek kimlik doğrulaması iste” ‘yi 
Required additional authentication at startup kısmı etkin enabled olarak gözükecektir.  

 

• Bu adımları tamamladıktan sonra pencereleri kapatıyoruz ve yine masaüstüne gelerek 
Windows tuşu + R tuşuna aynı anda basarak, çalışır penceresini açıyoruz. Çalıştır penceresini 
açtıktan sora oraya gpupdate yazım tamam diyoruz.  

 

• Ekranda cmd açılacak ve işlem bittikten sonra otomatik olarak kapanacaktır. Tüm bu işlemleri 
yaptıktan sonra bilgisayarımızda TPM yonga seti olmadan da BitLocker çalıştırılabilir hale 
gelecektir. 

 



Bundan sonraki kısımda az önceki TPM hatası kalkacak ve sonra isterseniz USB taşınabilir Bellek ile 
BitLocker’ı aktif edebilir isterseniz de Parola ile BitLocker’ı aktif edebilirsiniz.  

• Bu kısımda bilgisayarı parola ile açmak için parola tanımlamanız lazım. En az 8 karakter,
büyük ve küçük harf, rakam ve sembollerden içerek şekilde parolamızı oluşturuyoruz.



• Parolamızı belirttikten sonra kurtarma anahtarınız nereye yedeklemek istediğimizi soruyor?
Ben yine dosya olarak kaydetmek istiyorum ve onu seçiyorum.

• Sonraki kısımları önceden yaptığımız gibi geçiyoruz.

• Son olarak karşımıza çıkan sayfada “BitLocker sistem denetimini çalıştır”’i seçtikten sonra
devam diyoruz ve bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Şifreleme bittikten sonra ekranda
BitLocker için belirttiğimiz parolayı isteyecektir.



8. Peki BitLocker’ı Nasıl Kapatabiliriz?
Sürücümüzü BitLocker şifrelemesinden çıkarmak için tekrardan Windows arama kutusuna BitLocker 
yazarak BitLocker’ı yönetme sayfasına geliyoruz ve BitLocker’ı kapat kısmına tıklıyoruz.  

Kapat’a tıkladıktan sonra şöyle bir onay isteyecektir ve sonrasında şifre çözme işlemi devreye girecektir. 



Böylelikle BitLocker sürücü şifrelemesini kaldırmış oluyoruz. Artık sürücüyü açmak istediğimizde parola 
istemeyecektir.  

9. Kaynakça
https://community.windows.com/en-us/stories/what-is-bitlocker-windows-10 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-
device-encryption-overview-windows-10 

https://www.researchgate.net/publication/49281276_BitLocker_-_the_end_of_digital_forensics 

https://www.cozumpark.com/bitlocker-drive-encryption-without-tpm/ 

https://www.dell.com/support/kbdoc/tr-tr/000125409/windows-da-tpm-ile-bitlocker-%C4%B1-
etkinle%C5%9Ftirme-ve-devre-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-b%C4%B1rakma 
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