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Değerli müşterimiz,  

ISO 27006 rehberi gereklilikleri gereği, bilgi güvenliği yönetim sisteminizi değerlendirebilmek için aşağıdaki soruları cevaplandırmanızı rica ederiz.  

 

Herbir <Karmaşıklık Faktörü (KF)> sorusuna karşılık gelen cevaplarınızı <Müşteri bilgisi> ve <Açıklamalar> sütunlarında belirtilmesi gerekmektedir. <Karmaşıklık Faktörü (KF)> değerlendirmel-

eriniz için  “KF Yüksek”, KF Orta” ve “KF Düşük” kolonlarındaki açıklamalardan faydalanabilirsiniz. <ISO 27001 ve ISO 27006 Referansları> kolonu akreditasyona ilişkin bilgi amaçlı olup organi-

zasyonuna ilişkin bir değerlendirme yapmanız gerekmemektedir.  

 

Bu vesile ile, sertifikasyon tetkiki öncesinde Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi’nin dokümante edilmiş ve uygulamaya başlanmış olması gerektiğini ve sertifika kapsamını içeren en az bir tane 

<Yönetim Gözden Geçirme ve İç Tetkik çalışmasının> 1.aşama tetkik öncesinde yapılmış olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

 

KF 
No 

Karmaşıklık faktörü (KF) 
ISO 27001 ve ISO 27006 

Referansları 
Müşteri bilgisi Açıklama 

01 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin faali-
yet alanını belirleyiniz. (BGYS). 

 

Anahtar kelimeler: İşin tanımı, iç ve dış 
hususlar, ilgili taraflar, 3. taraflar, ana 
prosesler, org. birimler, lokasyonlar, 
varlıklar, teknoloji ve organizasyon 
tarafından gerçekleştirilen arayüzler 

 

• Tetkikin hedefleri (ISO 
27006 IS 9.2.1) 

• Kuruluşun bağlamı (ISO 
27001, 4) 

Faaliyet alanının kısa 
tanım: 
      

Faaliyet alanının detaylı tanımı: 
 
      

02 Organizasyon bir yasal oluşum mu?   

 

Eğer yanıtınız hayır ise lütfen organi-
zasyon ve yasal oluşum kapsamını 
açıklayınız. 

Organizasyon konsepti, şahıs şirketi,  şir-
ket , kuruluş, firma , girişim , makam , or-
taklık, dernek , hayır kuruluşu ya da ku-
rum olabilir ama bunlarla sınırlı değildir. 
Ayrıca yukarıda belirtilen yapıların bir 
parçası ve kombinasyonu, anonym şir-
keti, kamu veya özel teşebbüs olabilir. 

 

• Denetim hedefleri (ISO 
27006 IS 9.2.1) 

• Kuruluşun bağlamı (ISO 
27001, 4) 

Evet veya Hayır? 

 Please select 
Yanıtınız hayır ise lütfen nedenini açıklayınız: 
      

03 Firmanızdaki toplam çalışan sayısı nedir? 
 
 

 

• Tetkikin hedefleri (ISO 
27006 IS 9.2.1) 

• Kuruluşun bağlamı (ISO 
27001, 4) 

0       
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KF 
No 

Karmaşıklık faktörü (KF) 
ISO 27001 ve ISO 27006 

Referansları 
Müşteri bilgisi Açıklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Konsept (ISO 27006 
B2.1) 

• Ana, yönetim ve destek 
prosesleri ve kullandığı 
yardımcı sistemler: 

o Üretim 

o Satış ve müşteri 
hizmetleri 

o IT altyapısı 

 

04 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için belir-
lemiş olduğunuz kapsamdaki toplam 
çalışan sayınız nedir? 
 

 

Anahtar Kelimeler: 

  
-Sözleşmeli  

-Kadrolu 

-Mevsimsel 

-Taşeron  

-Yarı zamanlı  

-Geçici  

 

 

 

 

 

• Tetkikin hedefleri (ISO 
27006 IS 9.2.1) 

• Kuruluşun bağlamı (ISO 
27001, 4) 

• Konsept (ISO 27006 
B2.1) 

 

0       

05 BGYS kapsamında belgelendirmek 
istediğiniz tüm sahalarınız için adres ve 
kapsama dahil çalışan sayısı bilgilerini 
detaylı yazınız. 

• Tetkikin hedefleri (ISO 
27006 IS 9.2.1) 

• Kuruluşun bağlamı (ISO 
27001, 4) 
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KF 
No 

Karmaşıklık faktörü (KF) 
ISO 27001 ve ISO 27006 

Referansları 
Müşteri bilgisi Açıklama 

  

 

 
<Merkez  > <adres>   <çalışan sayısı;  
<Saha 1>   <Adres>   <çalışan sayısı;  
<Saha 2 >  <Adres >  <çalışan sayısı; 
<Saha 3>   <Adres >  <çalışan sayısı; 
 

veya  

 

Adres ve çalışan sayısı bilgilerinizin 
olduğu ayrı bir dosya ile iletebilirsiniz. 

 

• Konsept (ISO 27006 
B2.1) 

 

 

 

06 Ortak tetkik tercih eder misiniz? (örneğin 
ISO 9001, ISO 27001 birlikte olarak)? 

• Tetkikin hedefleri (ISO 
27006 IS 9.2.1) 

• Kuruluşun bağlamı (ISO 
27001, 4) 

 

Evet veya Hayır?  

Please select 
Yanıtınız  “Evet” ise açıklayınız.       

07 Tek sahalı mı yoksa çoklu sahalı denetim 
mi talep etmektesiniz? 

(Not: Eğer firmanızın  şube ofisi veya sa-
hası yok ise cevabınızın hayır olması 
gerekir.) 

• Çoklu sahalar (ISO 
27006, 9.1.4) 

• Kuruluşun bağlamı (ISO 
27001, 4) 

 

Evet veya Hayır?  

 Please select 
Yanıtınız  “Evet” ise açıklayınız.       

08 BGYS kapsamı içinde tetkik esnasında 
tetkik ekibine gizlilik gerekçesi ile erişim 
yetkisi vermeyeceğiniz dokümanlarınız 
var mı? 

 

Tetkikçilerin bazı gizli/hassas bilgilere 
erişimi gereklidir.Bu bilgilere erişimin 
kısıtlanması halinde sertifikasyon tetkikini 
gerçekleştirmeme kararı verilebilir. 

• Gizlilik 

• Organizasyonel kayıtlara 
erişim (ISO 27006 IS 8.4) 

• Yazılı bilgi (ISO 27001 
7.5) 

 

 

Evet veya Hayır?  

Please select 
Yanıtınız  “Evet” ise açıklayınız.       
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Tetkik süresi hesabı için faktörler 
 
 

KF 
No 

Karmaşıklık Faktörü (KF) 
ISO 27001 ve ISO 27006 Referans-

ları 

Müşteri 
bilgisi 

Açıklama PKF Yüksek PKF Orta PKF Düşük 

09 BGYS’nin karmaşıklığı: 
 
BGYS karmaşıklığı nasıldır? 
Proseslerin ve görevlerin 
karmaşıklığı nasıldır? 
 
Bilgi güvenliği gerekliliği [güven-
lirlik, bütünlük ve uygun-
luk(CIA)] 
 
Kritik varlıkların sayısı 
 
Hizmet ve proseslerin sayısı 

 

• Tetkik süresini belirlemek için ger-
ekli faktörler (ISO 27006 B.3.4 a) 

 

• Kuruluşun bağlamı (ISO 27001, 4) 

 

Please 
select 

      Belgelendirilecek kapsam 
içinde karmaşık 
prosesler, yüksek sayıda 
ürün ve hizmetler, birçok 
iş ünitesi olması. 
(BGYS’nin  yüksek de-
recede karmaşık veya 
nispeten yüksek miktarda  
özgün aktiviteleri 
kapsadığı durumlar.), 

 

Çok fazla hassas veya 
gizli bilgi (örneğin sağlık, 
kişisel bilgiler, sigorta 
veya bankacılık) olması 
veya çok fazla erişim için  
gereklilikler olması, 

 

Çok kritik varlıklara sahip 
olunması, 

 
Birçok arayüz ve iş bi-
rimlerine sahip 2 den 
fazla proseslere sahip 
olunması, 

Yüksek miktarda ürün 
ve hizmet ile birlikte 
standart ama tekrarla-
mayan prosesler ol-
ması, 

 
Yüksek uygunluk ger-
eklilikleri veya bazı 
hassas/gizli bilgiler, 

 
 
Bazı kritik varlıklara sa-
hip olunması, 

 

Birkaç arayüz ve iş bi-
rimlerine sahip 2-3 
prosese sahip oluması, 

Standart prosesler 
standart ve tekralanan 
görevler; birden fazla 
insanın bir organizasy-
onun kontrolü altında 
aynı görevleri yapması; 
az ürün veya servis ol-
ması, 
 

Sadece az hassas veya 
gizli bilgiler, az uygun-
luk gerekliliği, 

 
Az kritik varlıklara sahip 
olunması, 

 

 

Birkaç arayüz ve iş ün-
itesine sahip sadece bir 
önemli prosese sahip 
olunması, 

10 İş ve yasal  gerekliliklerinin 
çeşitleri nelerdir? 

 

• Tetkik süresini belirlemek için ger-
ekli faktörler (ISO 27006 B.3.4 b) 

 

• Kuruluşun bağlamı (ISO 27001, 4) 

 

• Uyum (ISO 27001, A. 18) 

Please 
select 

Lütfen tabi olduğunuz yasal şartları 
yazınız. 
 
       

Kritik iş sektöründe 
çalışan organizasyonlar, 
 
 
 
Yüksek riskli işler ve 
sınırlı yasal gereklilikler, 
 
 
 
 

Kritik iş sektörlerinde 
müşterisi olan organi-
zasyonlar,  
 
 
Yüksek yasal gereklili-
kler, 

Kritik olmayan iş 
sektörlerinde çalışan 
organizasyonlar, 
 
Yasal gerekliliğin olma-
dığı düşük riskli işler, 

11 BGYS’nin performansı önceden • Tetkik süresini belirlemek için ger- Please       Başka bir yönetim sistem- Bazı unsurların diğer BGYS halihazırda iyi 
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tetkik edildi mi? 

Yönetim sisteminin olgunluk 
seviyesi nedir? 

ekli faktörler (ISO 27006 B.3.4 c) 

 
• Kuruluşun bağlamı (ISO 27001, 4) 

 

select inin firmada uygulanmıyor 
olması, BGYS’nin yeni ve 
uygulamaya 
başlanmamış olması, 
 
Sertifikasyon ve denetim 
bilgisi olmaması, 
  
 
BGYS yeni ve tamamıyla 
uygulanmamış (örneğin 
yönetim sistemi spesifik 
kontrol mekanizmalarının 
azlığı, olgunlaşmamış sü-
regelen geliştirme 
prosesleri.),  

yönetim sistemleri 
içinde uygulanıyor 
olması,  
 
 
Sertifikasyon ve  
denetim bilgisi olması, 
 
Sertifikalandırılmamış 
fakat kısmen uygu-
lanmış BGYS. Bazı 
yönetim sistem araçları 
uygun ve uygulanmış; 
bazı süregelen 
gelişmeler bulunmakta 
ama kısmen döküman-
te edilmiş, 

kurulmuş ve diğer 
yönetim sistemleri 
mevcut, 
 
Yeni sertifikalandırılmış, 
 
 
İç denetimler yönetim 
değerlendirmeleri ve 
etkili süregelen 
geliştirme sistemleri 
dahil olmak üzere bazı 
denetimler ve geliştirme 
döngüleri sertif-
ikalandırılmamış ama 
BGYS tamamıyla uygu-
lanmış, 
 

12 BGYS’nin çeşitli bileşenlerinde 
değerlendirilen teknolojinin 
kapsam ve çeşitliliği (örneğin 
farklı bilişim platformlarında, bi-
rikmiş network sayısı  

Bilişim varlıklarının sayısı 
(sunucu, network, dış arayüzler, 
bilgi sistemleri v.b.) 

 
Çalışma alanlarının toplam 
sayısı (dizüstü bilgisayarlar, 
masaüstü bilgisayarlar,  akıllı 
telefonlar v.b.) 

• Tetkik süresini belirlemek için ger-
ekli faktörler (ISO 27006 B.3.4 d) 

• Varlık yönetimi (ISO 27001 A.8) 

• Erişim kontrol (ISO 27001 A.9) 

• İşletim güvenliği (ISO 27001 A.12) 

• Ağ güvenliği (ISO 27001 A.13) 

 

Please 
select 

      Yüksek çeşitlilik veya 
IT(bilişim) kamaşıklığı 
(örneğin birçok farklı 
iletişim ağı dalı, türler 
veya sunucular veya veri-
tabanları, anahtar uygu-
lama sayısı), 
 
 
# IT Varlığı >= 5000 
 
VEYA 
 
# Donanım >= 1000 
 
VEYA 
 
# Yazılım >= 200 
 
VEYA  
 
# İletişim Ağları >= 50 
 
VEYA 
 
# Diğerleri >= 500 

Standartlandırılmış ama 
çeşitli IT platformları, 
sunucular, işletim sis-
temleri, veritabanları, 
iletişim ağları,  
 
 
 
# IT Varlığı < 5000 and 
>= 500 
VEYA 
 
# Donanım < 1000 and 
>= 300 
VEYA 
 
# Yazılım < 5000 ve >= 
50 
VEYA  
 
# İletişim Ağları < 50 ve 
>= 10 
 
VEYA  
 
# Diğerleri < 500 and  
>= 50 
 

Az çeşitilikle yüksek 
standartlandırılmış  
ortam (az IT platform-
ları, sunucular, işletim 
sistemleri, veri taban-
ları, iletişim ağları vb.)  
 
 
# IT Varlığı < 500 
VEYA 
 
# Donanım < 300 
 
VEYA 
 
# Yazılım< 50 
 
VEYA  
 
# İletişim Ağları < 10 
 
VEYA  
 
# Diğerleri < 50 
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13 BGYS’nin faaliyet alanıyla 
birlikte dış kaynak kullanım 
kapsamı ve üçüncü taraf 
düzenlemeleri nelerdir? 

(Arkaplan: 

Lütfen “Yüksek”,” Orta” veya” 
Düşük”  seçeneklerinden birini 
seçiniz ve “açıklama” sütununu 
doldurunuz.) 

• Tetkik süresini belirlemek için ger-
ekli faktörler (ISO 27006 B.3.4 e) 

 

• Tedarikçi ilişkileri (ISO 27001 A.15) 

• Uyum (ISO 27001 A.18) 

Please 
select 

      Tedarikçilere veya dış 
kaynaklardan 
yararlanmaya önemli iş 
aktivitelerinde yüksek 
bağımlılık, 

 

VEYA  

Bilnmeyen mikar veya 
kapsamda dış kaynaktan 
yararlanma,  
 

 

VEYA  

Birkaç yönetilmemiş dış 
kaynaktan yararlanma, 

Yönetilebilen birkaç 
dışkaynaktan 
yararlanma 

Dış kaynak kullanımı 
olmaması ve tedar-
ikçilere az bağımlılık; 
 

VEYA  

İyi tanımlanmış, 
yönetilmiş ve izlenen 
dış kaynaklardan 
yararlanma,  

 

Dış kaynak kullanan  

kuruluş BGYS’e sahip, 

 

İlgili bağımsız teminat 
raporları mevcut ol-
ması, 

14 Bilgi sisteminin kapsamı nedir? 

(Bilişim, yazılım geliştirme ve 
bakım) çalışanlarının toplam 
sayısı.  

(Toplam IT çalışan sayısı) 

 

 

• Tetkik süresini belirlemek için ger-
ekli faktörler (ISO 27006 B.3.4 f)  

 

• Bilgi sistemlerinin  temini, 
geliştirmesi  ve bakımı (ISO 27001 
A.14) 

 

Please 
select 

      Önemli iş amaçları için 
birkaç devam eden pro-
jeyle birlikte kapsamlı iç 
yazılım geliştirme ak-
tiviteleri,  
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------ 
IT çalışanları >= 100 

Karmaşık ku-
rulum/parametrizasyon 
ile standartlandırılmış 
yazılım platformlarının 
kullanımı, 
 
Yüksek derecede 
özelleştirilmiş yazılım, 
 
Bazı geliştirme ak-
tiviteleri (kurum içi veya 
dışarıdan sağlanan 
hizmetler), 
----------------------- 
IT çalışanları >= 20 

Kurum içi yazılım üret-
me yok,  
 
 
 
 
 
Standartlandırılmış 
yazılım platformlarının 
kullanımı. 
 
 
 
---------------------- 
IT çalışanları< 20 

15 Sahaların toplam sayısı nedir 
ve bu sahalardan hangileri Afet-
le Mücadele(DR) sa-
halarındandır?  

(Örnek: 
<HQs  > ; DR; 
<Saha 1> ; DR; 
<Saha 2> ;  
<Saha 3> ;  

 

• Tetkik süresini belirlemek için ger-
ekli faktörler (ISO 27006 B.3.4 g) 

 

 

Please 
select 

      Yüksek uygunluk 
gereklilikleri örneğin 7/24 
hizmet,  
 
 
Bazı Afetle Mücadele 
(DR) sahaları, 
 
Birkaç Data Merkezi, 

Orta veya yüksek uy-
gunluk gereklilikleri ve 
başka alternative DR 
sahasının bulunma-
ması, 

Düşük uygunluk ger-
eklilikleri ve başka hiç 
DR sahasının bulun-
maması yada bir tane 
alternatif DR sahasının 
bulunması, 

16 Sadece ara tetkik ve yeniden • Tetkik süresini belirlemek için ger- Please       BGYS’deki önemli değişi- BGYS’deki küçük Son yeniden sertifi-
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sertifikasyon denetimlerinde ve 
organizasyon yada faaliyet 
alanındaki değişikliklerde. 

 

  

BGYS’e uygunlukla ilgili değişi-
klik kapsamı sertifikalandırılmış 
müşteri ile bağlantılı mı? 

(ISO/IEC 17021-1, 8.5.3?) 

 

 

ekli faktörler  (ISO 27006 B.3.4 h) select klikler.  örneğin yeni 
proses, iş birimleri, risk 
değerlendirme yönetim 
metodolojisi, ilkeler, be-
heleme ve risk tedavil-
erinde, 
 
 
Yukarıdaki faktörlerde 
büyük değişiklikler, (B.3.4 
a – B.3.4 g) 

değişiklikler örneğin 
bazı ilkeler, belgelerde, 
vb.  
 
 
 
 
 
Yukarıdaki faktörlerde 
küçük değişikler, 
(B.3.4.a – B.3.4g) 

kasyon denetiminden 
beri değişiklik yok, 
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KF 
No 

Karmaşıklık Faktörü (KF) ISO 27001 ve ISO 27006 Referansları Müşteri 
bilgisi 

Açıklama KF Çok Yüksek KF Yüksek KF Orta (İhmal) 

17 Organizasyonun iletişim ağı 
ve şifreleme teknoloisiin 
karmaşıklığı nedir? 

• Ek tetkik zamanı için ISO 27006:2015, 
Annex B 3.4 İkinci seviye faktörü 

Medium       Yüksek modernize 
iletişim ağı ve şifreleme 
standartları birkaç umumi 
standart ve gerekliliğe 
uymalıdır(örneğin ETSI 
standartı) 

 

Dış / şifreleme ile inter-
net bağlantısı/ dijital 
imza / PKI gereklilikleri 
 

Dış / şifreleme ile inter-
net bağlantısı standart 
olanakların kullanıl-
masıyla birlikte dijital 
imza / PKI gereklilikleri. 
 

18 BGYS kapsamında  birden 
fazla saha, bina veya konum 
içermesi. 

 

• Ek tetkik zamanı için ISO 27006:2015, 
Annex B 3.4 İkinci seviye faktörü 

Medium       Birden fazla sahaya sahip 
olunması durumu 
 

Kolay yönetilebilen aynı 
saha içinde birden fazla 
binaya sahip olunması 
durumu 

Tek saha ve tek binaya 
sahip olunması durumu 

19 Çalışanların birden fazla dil 
konuşması veya  

dökümantasyonun birden 
fazla dilde olması. 

• Ek tetkik zamanı için ISO 27006:2015, 
Annex B 3.4 İkinci seviye faktörü 

Medium       Organizasyonun çalışan-
ları birden fazla dil ko-
nuşurlar ve  döküman-
tasyon farklı dillerde olur 
ve denetim ekibi 
tercümana ihtiyaç duyar. 

Organizasyonun 
çalışanları birden fazla 
dil konuşurlar, dö-
kümantasyon da farklı 
dillerde oluşturumuştur.  

Organizasyonun 
çalışanları kendi ulusal 
diinil konuşurlar ve  dö-
kümantasyon farklı dil-
lerde olur ve denetim 
ekibi tercümana ihtiyaç 
duymaz. 

20 BGYS kapsamında ziyaret 
edilmesi gereken geçici sa-
halar  veya çalışanı olmayan 
sahalar mevcut mudur?  

• Ek tetkik zamanı için ISO 27006:2015, 
Annex B 3.4 İkinci seviye faktörü 

Medium       Geçici veya kişi bulundu-
rulmayan sahaları 5  kez 
ya da daha fazla ziyaret 
etmek kalıcı sahaların ak-
tivitelerini onaylamak için 
gereklidir.  

Denetim ekibinin geçici 
veya kişi bulunurulma-
yan sahaları en az 2 
kez ve 4 den fazla ol-
mamak koşuluyla 
ziyaret etmesi ger-
eklidir.  

Sahanın aktivitelerini 
onaylamak için 1 kez 
geçici veya kişi bulun-
durulmayan sahaları 
ziyaret etmek gereklidir. 
Ya da ziyaret 
edilmemelidir.  

21 BGYS’e uygulanan yüksek 
sayıda standart ve yasal  
gereklilikler 

• Ek tetkik zamanı için ISO 27006:2015, 
Annex B 3.4 İkinci seviye faktörü 

Medium       3’ten fazla standart ve 
yasal gereklilik BGYS’de 
geçerli 

2 standart ve yasal 
gereklilik BGYSde 
geçerli 

Maksimum 1 standart 
veya yasal gereklilik 
BGYS’de geçerli 
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KF 
No 

Karmaşıklık Faktörü (KF) ISO 27001 ve ISO 27006 Referanslar 
Müşteri 
bilgisi 

Açıklama KF Orta KF Düşük KF Çok Düşük 

22 Düşük riskli/risksiz 
ürün/prosesler. 

• Daha az tetkik zamanı için ISO 
27006:2015, Annex B 3.4 İkinci seviye 
faktörü 

Medium       Düşük riskli/risksiz ürün 
ve prosesler yönetim sis-
teminin faaliyet alanında 
değildir. 

Kesinlikle bir proses 
veya ürün düşük riskli 
ya da risksizdir. 

İki ya da daha fazla 
risksiz/düşük riskli 
proses ve ürünler 
BGYS’e uygulanabilir.  

23 Tek genel aktivite içeren 
prosesler. (örneğin sadece 
hizmet). 

• Daha az tetkik zamanı için ISO 
27006:2015, Annex B 3.4 İkinci seviye 
faktörü 

Medium       Sadece bir tane aktivite 
içeren proses yoktur. 

Kesinlikle 2 proses tek 
aktiviteye bağlıdır.  

Üç veya üçten fazla 
proses sadece bir genel 
aktiviteyle belirlenebilir. 

24 Organizasyonun kontrolü alt-
nda aynı görevi yapan fazla 
sayıda insan. 

• Daha az tetkik zamanı için ISO 
27006:2015, Annex B 3.4 İkinci seviye 
faktörü 

Medium       Faaliyet alanındaki top-
lam kişi sayısına göre 
çalışanların %30’undan 
azı aynı yada benzer 
görevi yapıyor. 

Çalışanlardan en az 
%30’u aynı görevi ya 
da benzer işleri 
yapıyor.. 

Çalışanların %70’inden 
fazlası faaliyet alanında 
aynı görevi ya da ben-
zer işleri yapıyor. 

25 Organizasyonun TÜV NORD 
tarafından başka bir standart-
ta belgeli olması 

• Daha az tetkik zamanı için ISO 
27006:2015, Annex B 3.4 İkinci seviye 
faktörü 

Medium       TÜV NORD tarafından 
başka bir standartta 
mevcut belgesi olmaması 

TÜV NORD tarafından 
mevcutta başka bir 
standartta mevcut bel-
gesi olması 

TÜV NORD tarafından 
mevcutta 2 veya daha 
fazla standartta mevcut 
belgesinin olması.  

26 Organizasyonun 3. Taraf bir 
belgelendirme kuruluşu  
tarafından başka bir standart-
ta belgeli olması 

• Daha az tetkik zamanı için ISO 
27006:2015, Annex B 3.4 İkinci seviye 
faktörü 

Medium  
 

 

      Organizasyon diğer 3. 
Taraf belgelendirme ku-
ruluşundan başka bir 
standartta belgesi ol-
maması. 

Organizasyon diğer 3. 
Taraf belgelendirme ku-
ruluşundan başka bir 
standartta  
sertifikalandırılmıştır. 
Sertifikası en az 3 yıl 
geçerli kalmıştır. 

Organizasyon diğer 3. 
Taraf belgelendirme ku-
ruluşundan başka bir 
standartta  
sertifikalandırılmıştır. 
Sertifikası en az 6 yıl 
geçerli kalmıştır. 

27 Organizasyonun yönetim sis-
temi bilgisi ve olgunluğu 
mevcuttur. 

• Daha az tetkik zamanı için ISO 
27006:2015, Annex B 3.4 İkinci seviye 
faktörü 

Medium       Organizasyonun uygu-
ladığı veya  

Sertifikalandırdığı bir 
yönetim sistemi mevcut 
değildir. 

Organizasyonun en az 
2 yıldır uyguladığı an-
cak sertifikalandırma-
dığı yönetim sistemi 
mevcuttur. 

Organizasyonun en az 
6 yıldır uyguladığı an-
cak sertifikalandırma-
dığı yönetim sistemi 
mevcuttur. 

 
 

Aşağıdaki teknolojilerden hangilerinin kullandığını lütfen belirtiniz.  

Altyapı  

Elektrik dağıtım sistemi  

Kesintisiz güç kaynağı,  
Jeneratör 
Ofis cihazları (printer vb) 
CCTV 

…………….. 

Bilgisayar Ağları 

Ağ cihazları (Switch vb) 

Kablosuz ağ 

WAN 
VOIP 
SAN, NAS 

Sunucular 

Fiziksel ve sanal sunucular 

Sunucu odası iklimsel kontroller 

Sensörler 
Unix/Linux 

Windows Server 

Mobil cihazlar 

Mobil cihaz yönetimi 

Mobil cihaz işletim sistemleri (iOS, 
Android) 

Mobil cihaz iletişimi: WiFi, 
Bluetooth, NFC 

Kullanıcı Yönetimi ve Erişim 

LDAP 

Active Directory 

Single Signon 

Biyometrik doğrulama yöntemleri 

SSL 
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Ağ yönetimi 

Firewall 

İletişim protokolleri (SSH, (S)FTP, 
SMTP, HTTP(S), POP3, SNMP, 
TELNET) 

Saldırı teknikleri (Man-in-the-
middle, DDOS, Wireless spoofing, 
malware, probing, inspection vb) 

……….……… 

Dosya paylaşım 

Yedekleme 

………………….. 

………………………. VPN 

……………………….. 

Kurumsal Uygulamalar 

ERP 

CRM 

Doküman Yönetim Sistemi 

Veritabanı 

……………………. 

Dijital bilgi 
Word/Excel dokümanlar 
PDF dokümanlar 
DRM 
MP3 
E-book 
Akan içerikler (video) 
İçerik şifreleme  
Anti virüs 

…………………… 

Uygulama Geliştirme ve Yönetim 

Web servisleri ve SOA 

Uygulama geliştirme ortamları 
(.NET, SAP vb.)  

XML ilişkili teknolojiler 

Client-Server teknolojileri – 
javascript ile ilgili teknolojiler 

Güvenli yazılım geliştirme pratikleri 

Yazılım testleri 

Yama yönetimi 

……………………….. 

E-ticaret 
Sızma testleri 
 Kriptografi 

 
Diğer 

PCI (Payment Card Industry) 
Bulut Bilişim 
Barkod ve QR kod 
Mobil ödeme 
RFID 
…………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Yukarda verilen bilgilerin doğruluğunu onaylarız:  

 

   Tarih   Dolduranın adı, soyadı 

 


