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  Uluslararası standartlarla uygunluk gösteren, yasal yükümlülükleri göz 
önünde bulunduran ve sektörel olarak uyarlanmış özgün yaklaşımlar ile 
sizin için en uygun çözümü sağlayıp proje faydasını azami seviyeye yükselt-
mek önceliğimizdir. 
  Sizin için en uygun yöntem ve araçlarla beklenen faydayı sağlayacak bir 
eğim gerçekleşreceğimize inanıyoruz.  

  BTYÖN eğitmenleri, iş sürekliliği, bilgi güvenliği ve BT servis yönemi 
proje, denetleme, eğim ve fark analizi konularında on yılı aşkın tecrübeye 
sahipr. Yurt içinde ve yurtdışında birçok kamu kuruluşu ve özel sektör pro-
jeleri gerçekleşrmişr. Birçok sektöre bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve BT 
servis yönemi alanlarında eğim vermişr. Vodafone Türkiye, Turkcell 
Global Bilgi, Turkcell Grup, Coca-Cola İçecek, Digiturk, D-Smart, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, The Economy Bank, Credit Europe Bank gibi yurt içi 
vve yurt dışı kurumlarda büyük ölçekli BT Servis Yönem Sistemi, İş Sürekliliği 
Yönem Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönem Sistemi kurulumları

  BTYÖN eğitmenleri, iş sürekliliği, bilgi güvenliği ve BT yönemi konu-
larında derin bilgi birikimine sahipr. On yılı aşkın proje deneyiminin kazan-
dırdığı bilgi birikimi çeşitli sektörel dergiler, ulusal ve uluslararası dergiler ve 
ulusal bilgi güvenliği portali (www.bilgiguvenligi.gov.tr) aracılığıyla paylaşıl-
maktadır. 
  Profesyonel yaklaşımın bir gereği olarak bilgi birikimimiz ITIL Service 
Manager (Red Badge), CBCI, CISM, CISA, CISSP, CRISC, CBCI, CEH, ISO 9001 
LA, ISO/IEC 27001 LA, ITIL Foundaon, CoBIT Foundaon, CCNA, CCNP ve 
Common Criteria Lead Auditor gibi serfikalarla belgelendirilmişr 
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      Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korun-

ması gereken bir varlıkr. Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana ge-

lebilecek aksaklıkların azallması ve yarımlardan gelecek faydanın arrılması için bilginin geniş çaplı risk-

lerden korunmasını sağlar. Bilgi güvenliği yönemi konusunda en yaygın olarak kullanılan standart, “ISO 

27002:2013 Bilgi Güvenliği Yönemi İçin Uygulama Prensipleri” standardıdır. Bu standart, işletmeler 

içerisinde bilgi güvenliğini başlatan, gerçekleşren ve sürekliliğini sağlayan kişilerin kullanımı için, bilgi 

güvenliği yönemi ile ilgili tavsiyeleri içermektedir. Bu eğim ISO 27002:2013 ve bu standardın denemi 

için kullanılan ISO 27001:2013 standardını temel alarak hazırlanmışr. Kalımcılar eğim sonunda işletm-

elerinde Bilgi Güvenliği Yönem Sistemi kuracak bilgi donanımına sahip olacakr

  ISO 27001 Bilgi güvenliği yönem sistemi çalışmalarını yürüten yöneciler veya uzmanlar, bilgi güvenliği 

yönem sistemi çalışması yürütecek profesyoneller, İşletme bünyesindeki risk yönecileri ve risk yönem 

takım üyeleri, IT Risk yönecileri ve takım üyeleri, IT yönecileri, bilgi güvenliği yönecileri ve takım üyeleri, 

IT yönecileri, IT ve risk yöneminden sorumlu orta seviye organizasyon yönecileri, iç kontrol ve denem 

ekip üyeleri, IT eksperleri ve danışmanlar.
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Bilgi, Bilgi Güvenliği, Bilgi Güvenliği Yönemi Nedir?
• Bilgi Kavramı ve Bilgi Güvenliğindeki Yeri
• Bilgi Güvenliği Nedir, Ne Değildir?
• Bilgi Güvenliğinin Bileşenleri ve Temel Kavramlar
• Bilgi Güvenliği Yöneminde Kullanılan Yaygın Standartlar ve En İyi Uygulamalar
Bilgi Güvenliği Yönem Sistemine Giriş
•• ISO 27000 Ailesine Genel Bakış
• ISO 27001:2013 Uygulama Modeli
• Yönem Sistemi Döngüsü-PUKÖ
  - BGYS’nin kurulması (Planla)
  - BGYS’nin gerçekleşrilmesi ve işlelmesi (Uygula)
  - BGYS’nin izlenmesi ve gözden geçirilmesi (Kontrol et)
  - BGYS’nin sürekliliğinin sağlanması ve iyileşrilmesi (Önlem al)
•• BGYS Dokümantasyon Gereksinimleri
Planlama Aşaması
• Organizasyonun İçeriği
  - Organizasyonu ve İçeriğini Anlamak (İç Ve Dış Konular)
  - İlgili Tarafların İhyaçlarını ve Beklenlerini Anlamak
  - Yönem Sisteminin Kapsamını Belirleme
  - Bilgi Güvenliği Yönem Sistemi
•• Liderlik
  - Üst Yönem Taahhüdü
  - Bilgi Güvenliği Polikası
  - Organizasyonel Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler
• Planlama
  - Risk ve Fırsatlar İçin Aksiyon Belirleme
  - Bilgi Güvenliği Hedefleri ve Gerçekleşrmek İçin Planlama
•• Destek
  - Kaynaklar
  - Yetkinlik
  - Farkındalık
  - İleşim
  - Dokümante Edilmiş Bilgi
Uygulama Aşaması
•• Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme
• Bilgi Güvenliği Risk İşleme
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Kontrol Et Aşaması
• Performans Değerlendirme
• İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
• İç Denem
  -İç Denemden Beklen
  -İç Denem Aşamaları
    -Denem Programı
  -Denem Planları
  -Denem Ekibi
  -Denem Sonrası
• Yönem Gözden Geçirmesi
Önlem Al Aşaması
• Uygunsuzluk ve Düzelci Faaliyet
•• Sürekli İyileşrme
ISO 27001:2013  EK-A Kontrolleri ve ISO 27002:2013  Standardına Genel Bakış
• A.5 Bilgi Güvenliği Polikası
• A.6 Bilgi Güvenliği Organizasyonu
• A.7 İnsan Kaynakları Güvenliği
• A.8 Varlık Yönemi
• A.9 Erişim Kontrolü
•• A.10 Kriptografi
• A.11 Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
• A.12 İşlem Güvenliği
• A.13 İleşim Güvenliği
• A.14 Sistem Edinim, Gelişrme ve Bakım
• A.15 Tedarikçi İlişkileri
• A.16 Bilgi Güvenliği Olay Yönemi
•• A.17 İş Sürekliliği Yöneminin Bilgi Güvenliği Yönü
• A.18 Uyum
ISO 27001 Belgelendirme Denemi İle İlgili Bilgilendirme
• Belgelendirme Deneminin Aşamaları
• Denemde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Belgelendirme Sonrası Takip Denemleri İle İlgili Bilgilendirme
Örnek firma için uygulanması *

*U*Uygulamalı eğimde.
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   Eğimi başarıyla tamamladıklarında kalımcılar Bilgi Güvenliği Yönem Sisteminin ISO 27001 stan-

dardına uygunluğunu denetleyebilir hale geleceklerdir. Ayrıca bilgi güvenliği temel kavramlarını, ISO 

27001 standartlarını, uygunsuzluk türlerini, tetkik türlerini, raporlama yöntemlerini ve İş sürekliliği 

dokümantasyon gereksinimlerini öğreneceklerdir.

  ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönem Sistemini uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan ku-

ruluşlarda tetkik işlerini düzenleyen yöneciler, BGYS’yi denetleme sorumluluğu verilmiş kişiler, denetçi 

adayları ve iç denetçi kariyeri yapmak isteyen kişiler. 
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•Bilgi güvenliğine giriş 
•ISO 27001  Bilgi Güvenliği Yönem Sistemi standardının tanımı 
•Deneme giriş, Tipik denem faaliyetleri 
•Denem terimleri, Denem türleri 
•Proses denemi ve ISO 19011:2002’ye genel bakış 
•Denem programının planı ve yönelmesi 
•Den•Denem faaliyetleri 
•İç denemin amacı, süreci ve programı 
•İç denem programının işlemi 
•Belgelendirme denemi 
•Uygunsuzluk türleri 
•Denem süreci hakkında bilgilendirme 
•ISO 27001 iç deneminin başlalması 
•ISO 27001 iç den•ISO 27001 iç denetçilerinde gerekli olan özellikler ve yeterlilikler 
•Doküman gözden geçirme 
•Çalışma dokümanlarının hazırlanması 
•Saha faaliyetlerinin gerçekleşrilmesi 
•Açılış toplansı 
•Denem bilgisinin toplanması ve doğrulanması 
•Denem teknikleri 
•Müla•Mülakat ve denem teknikleri çalışması 
•Denem sonuçlarının hazırlanması 
•Denem bulgularının oluşturulması 
•Denem raporunun yazılması 
•Kapanış toplansı 
•Denem takibinin yapılması 
•Örnek bir firma için BGYS iç denem uygulaması  
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 • YÖNETİCİLER İÇİN: Yöneci seviyesinde bilgi güvenliği ile ilgili bilinmesi gereken temel konular 

örnekler ile açıklanmaktadır.  

 • BİLGİ İŞLEM PERSONELİ İÇİN: Eğim bilgi işlem çalışanlarının bilgi güvenliği ile ilgili temel seviyede bilgi 

edinmesi için hazırlanmışr.  Eğimde bilgi işlem çalışanlarının dikkatli olması gereken konular ve bilgi 

işlem kaynaklı olarak yaşanabilecek riskler örnekler ile açıklanmaktadır. 

  • TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN: Eğim tüm firma çalışanlarının bilgi güvenliği ile ilgili temel seviyede bilgi edin-

mesi için hazırlanmışr. Örnekler ile bilgi güvenliğinin önemi ve çok basit önlemler ile bilgi güvenliği 

ihlallerinin nasıl önüne geçilebileceği açıklanacakr.

 • YÖNETİCİLER: İşletmenin orta ve üst düzey yönecileri 

 • BİLGİ İŞLEM PERSONELİ: Eğim bilgi işlem çalışanlarının bilgi güvenliği ile ilgili temel seviyede bilgi edin-

mesi için hazırlanmışr.  Eğimde bilgi işlem çalışanlarının dikkatli olması gereken konular ve bilgi işlem kay-

naklı olarak yaşanabilecek riskler örnekler ile açıklanmaktadır. 

 • TÜM ÇALIŞANLAR: Eğim tüm firma çalışanlarının bilgi güvenliği ile ilgili temel seviyede bilgi edinmesi 

için hazırlanmışr. Örnekler ile bilgi güvenliğinin önemi ve çok basit önlemler ile bilgi güvenliği ihlallerinin 

nasıl önüne geçilebileceği açıklanacakr.
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•Bilgi Güvenliği Genel Kavramları (Bilgi, Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik, Tehdit kavramları) 
•Kurumsal kurallar polikalar ve ek değerler 
•Yönem sistemi bakış açısı ile Bilgi Güvenliği (YÖNETİCİLER İÇİN) 
•Kimlik, parola ve kullanıcı hak yönemi (BİLGİ İŞLEM PERSONELİ İÇİN)      
  -Sıkı kimlik doğrulama yöntemleri     
  -Uzaktan erişim ve yönem yöntemleri      
    -Rol ve sorumlulukların ayrımı  
•Bilgi güvenliği yöneminde periyodik yönemsel eylemler ve anahtar performans göstergeleri 
(YÖNETİCİLER İÇİN) 
•Kimlik ve parola yönemi 
•Sosyal Mühendislik 
•İnternet kullanımı, virüsler ve ağ güvenliği (BİLGİ İŞLEM PERSONELİ İÇİN) 
•İş ve özel hayaa İnternet kullanımı 
••E-posta ve mesajlaşma güvenliği 
•Virüsler 
•PC, taşınabilir bilgisayar ve mobil cihaz güvenliği 
•Sunucu güvenliği(BİLGİ İŞLEM PERSONELİ İÇİN)  
•E-imza 
•PKI altyapısı (BİLGİ İŞLEM PERSONELİ İÇİN) 
•Uzaktan Eğim ve OWA Kullanımı 
••Kayıtların yönemi ve adli inceleme (BİLGİ İŞLEM PERSONELİ İÇİN) 
•Yasal Uyumluluk (5651, 5070, TCK 134,135 vb) 
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  Risk yönemi eğimi bilgi teknolojileri alanında denem yapacak kişiler için temel bir eğimdir. Bilgi 

teknolojileri ile ilgili olarak tespit edilmiş veya raporlanmış her türlü zayıflığın değerlendirilmesi, gerekli 

kontrollerin gelişrilmesi ve kontrol etkinliğinin izlenmesi için risk yönemi süreçlerinin bilinmesi gerek-

lidir. Kalımcılar eğimi tamamladıklarında temel risk kavramlarını ve bilgi güvenliği risk terminolojisini 

öğrenmiş, ISO27005 standardına göre bilgi güvenliği risk yönemi yapabilecek seviyeye ulaşmış, bilgi 

güvenliğinde bağlam oluşturma, risk değerlendirme, risk işleme, risk kabulü, risk haberleşmesi, risk izleme 

vve iyileşrme yöntemlerini tanımış, bilgi güvenliği risk yönemi sürecinin tüm bileşenleri için girdileri, ak-

siyonları ve uygulama ip uçlarını öğrenmiş, işletmelerinde bilgi güvenliği risk yönemi süreci kurabilecek, 

denetleyebilecek, işletebilecek veya mevcut olan süreci iyileşrebilecek seviyeye geleceklerdir

  İşletme bünyesindeki risk yönecileri ve risk yönem takım üyeleri, IT risk yönecileri ve takım üyeleri, 

IT yönecileri, bilgi güvenliği yönecileri ve takım üyeleri, IT yönecileri, IT ve risk yöneminden sorumlu 

orta seviye organizasyon yönecileri, iç kontrol ve denem ekip üyeleri, IT uzmanları ve danışmanlar. 
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•Temel risk kavramı ve bilgi güvenliği risk terminolojisi         
  -Risk, varlık, açıklık, tehdit, kontrol  
•Bilgi güvenliği risk yönemi sürecinin öze ve ana bileşenlerinin tanımı         
  -Bağlam (context) oluşturma, risk değerlendirme, risk işleme, risk kabulü, risk haberleşmesi, risk 
izleme ve iyileşrme  
•Bağlam oluşturma        
    -Sürecin girdileri, aksiyonları ve uygulama ipuçları         
  -Temel kriterlerin oluşturulması                  
    *Risk değerleme (evaluaon) kriteri oluşturma                  
    *Etki kriteri belirleme                  
    *Risk kabul kriteri belirleme          
  -Kapsam ve sınırlamalar          
  -Bilgi güvenliği risk yönemi organizasyonunun oluşturulması  
•Bilgi gü•Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi (risk assessment)          
  -Genel tanımlar, sürecin girdileri, aksiyonları ve uygulama ipuçları          
  -Risk analizi                   
    *Risk tanımlama metodolojisi                         
      >Risk tanımlamaya giriş, varlıkların ve tehditlerin belirlenmesi                          
      >Mevcut kontrollerin belirlenmesi, açıklıkların saptanması                          
      >Riskin gerçekleşmesi durumunda olası sonuçlarının tespit edilmesi                   
        *Risk tahmini                          
      >Risk tahmin metodolojisi                         
      >Riskin olası sonuçlarının değerlendirilmesi                          
      >Olayın olma olasılığının tahmin edilmesi          
  -Risk değerlemesi (Risk evaluaon)                   
    *Sürecin girdileri, aksiyonları ve uygulama ipuçları  
•Bilgi güvenliği risk işleme          
    -Risk işleme tanımları, sürecin girdileri, aksiyonları ve uygulama ipuçları          
  -Risk azaltma          
  -Risk transferi           
  -Riskten kaçınma  
•Bilgi güvenliği risk kabulü  
•Bilgi güvenliği risk haberleşmesi  
•Bilgi güvenliği risk izleme ve gözden geçirme          
    -Risk faktörlerinin izlenmesi ve gözden geçirilmesi          
  -Risk yöneminin gözden geçirilmesi ve iyileşrilmesi 
•Denenmiş, uygulanan bilgi güvenliği risk yönemi metodoloji örnekler
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  Bu eğimde ağ güvenliği konusu uygulamalı olarak ele alınacakr. Ağ güvenliği temel kavramları, ağ 

güvenliğinin önemi, ağ ve sınır güvenliğini sağlamak için kullanılan güvenli mimariler, saldırı tespit/önleme 

sistemleri, içerik kontrolcüleri, yönlendiricilerde güvenlik incelenecek konulardan bazılarıdır. Eğim 

sonunda kalımcılar ağ güvenliği, güvenli mimariler, sınır güvenliğini sağlama araçları konusunda bilgi 

sahibi olacak ve ağ güvenliğini denetleyebilecek seviyede bilgi birikimi kazanacakr.

  Bilgi Güvenliği Yönecileri, İç Denem Uzmanları, Ağ ve Sistem Yönecileri, Ağ ve Güvenlik Uzmanları
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•Sınır güvenliğine giriş ve temel kavramlar 
•Ağ mimari yapıları ve zayıflıkları 
•Güvenli ağ mimarileri 
•Sınır güvenliği bileşenleri 
•Güvenlik duvarı güvenliği        
  -Güvenlik duvarı yapıları, çeşitleri        
    -Kural kavramı ve kullanımı        
  -Güvenlik duvarının farklı ağ mimari modellerinde kullanımı        
  -Güvenlik duvarı denemi 
•Saldırı Tespit /Engelleme Sistemleri (STS, SES)        
  -STS nin ağ topolojisindeki yeri        
  -STS kayıt mekanizması ve incelenmesi        
  -Kayıt yöneminde doğru negaf ve yanlış pozifler        
    -STS’lerde imza oluşturma ve güncelleme 
•İçerik kontrolcüleri        
  -HTTP,FTP ve E-posta güvenliği        
  -An virüs sistemleri        
  -Web güvenliği ve URL filtreleyiciler 
•Yönlendiricilerde güvenlik        
  -Erişim kontrol listeleri        
    -Yönlendirme protokol güvenliği        
  -Yönem güvenliği 
•Anahtarlama cihazı güvenliği        
  -İkinci katman güvenliğine genel bakış       
  -Yönem güvenliği        
  -MAC güvenliği ve 802.1x 
•Sınır güvenliği bileşenleri denemi       
    -Servis tarama yazılımları        
  -Açıklık tarayıcıları ve kullanımı        
  -Ağ dinleme ve derin inceleme 
•Sınır güvenliğinde kayıt yönemi 
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  Uygulamaların üzerinde çalışkları plaormlar olan işlem sistemleri bilgi teknolojileri güvenliğini 

sağlamada çok önemli bir parçayı oluşturmaktadır. Eğimde yaygın olarak kullanılan Microso işlem 

sistemlerinin güvenli yapılandırılması, güvenlik zayıflıkları ve bunların nasıl giderileceği konularına değini-

lecekr. Eğimde bunun yanı sıra en iyi güvenlik uygulamalarına örnekler sunulacakr. Eğim Microso 

işlem sistemlerinin denemini gerçekleşrecek kişilere özel olarak hazırlanmışr. Eğimi alacak kişilerin 

temel TCP/IP ve işlem sistemi bilgilerinin bulunması gereklidir. 

  Bilgi Güvenliği Yönecileri, İç Denem Uzmanları, Ağ ve Sistem Yönecileri, Ağ ve Güvenlik Uzmanları.
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•Microso işlem sistemlerine giriş 
•İşlem sistemi denemleri ve önemi 
•İşlem sistemi denem teknikleri 
•Giriş seviyesi güvenlik denemleri 
•Personel, fiziksel güvenlik, kullanıcı yönemi, Erişim kontrolü konuları 
•Paylaşımlar, ekran koruyucular, NTFS dosyalama sistemi 
•Virüs •Virüs koruma yazılımları, yedekleme güvenliği 
•Şifre polikası 
•Denetleme ve olay kayıt ayarları 
•Anonim erişimin kısıtlanması 
•Microso işlem sistemlerine yönelik güvenli yapılandırma ayarları 
•Otomak çalışrma özelliği ve beraberinde gerdiği riskler 
•Yama yönemi 
••Port ve kütük (registry) güvenliği konuları 
•Akf dizin temel kavramları 
•Workgroup ve domain kavramları 
•Güvenli akf dizin kurulumu ve kurulmuş akf dizinin denemi 
•Akf dizin grup polikası ve güvenlik ayarları 
•İşlem sistemi denetleme polikaları 
•İşlem sistemi güvenlik şablonları  
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  Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korun-

ması gereken bir varlıkr. Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana ge-

lebilecek aksaklıkların azallması ve yarımlardan gelecek faydanın arrılması için bilginin geniş çaplı risk-

lerden korunmasını sağlar. Bilgi güvenliği yönemi konusunda en yaygın olarak kullanılan standart, “ISO 

27002 Bilgi Güvenliği Yönemi İçin Uygulama Prensipleri” standardıdır. Bu standart, işletmeler içerisinde 

bilgi güvenliğini başlatan, gerçekleşren ve sürekliliğini sağlayan kişilerin kullanımı için, bilgi güvenliği 

yönemi ile ilgili tavsiyeleri içermektedir. Kalımcılar eğim sonunda işletmelerinde Bilgi Güvenliği Yöne-

m Sistemi kontrolleri konusunda detay bilgi seviyesine sahip olacaklardır

  ISO 27001 Bilgi güvenliği yönem sistemi çalışmalarını yürüten yöneciler veya uzmanlar, bilgi güvenliği 

yönem sistemi çalışması yürütecek profesyoneller, İşletme bünyesindeki risk yönecileri ve risk yönem 

takım üyeleri, IT Risk yönecileri ve takım üyeleri, IT yönecileri, bilgi güvenliği yönecileri ve takım üyeleri, 

IT yönecileri, IT ve risk yöneminden sorumlu orta seviye organizasyon yönecileri, iç kontrol ve denem 

ekip üyeleri, IT eksperleri ve danışmanlar.
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• Bilgi Güvenliği Polikası
  - Bilgi Güvenliğinde Yönemin Yönlendirmesi 
• Bilgi Güvenliği Organizasyonu
  - İç Organizasyon
  - Mobil Cihazlar ve Uzaktan Çalışma
• İnsan Kaynakları Güvenliği
    - İshdam Öncesi
  - İshdam Sırası
  - İshdamın Sonlandırılması ve Değişimi
• Varlık Yönemi
  - Varlıkların Sorumluluğu
  - Bilgi Sınıflandırma
  - Ortam İşleme
•• Erişim Kontrolü
  - Erişim Kontrolü İçin İş Gereksinimleri
  - Kullanıcı Erişim Yönemi
  - Kullanıcı Sorumlulukları
  - Sistem ve Uygulama Erişim Kontrolü
• Kriptografi
  - Kriptografik Kontroller
•• Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
  - Güvenli Alanlar
  - Teçhizat
• İşlem Güvenliği
  - İşlem Prosedürleri ve Sorumluluklar
  - Zararlı Yazılımlardan Korunma
  - Yedekleme
    - Kayıt ve İzleme
  - İşlem Yazılımının Kontrolü
  - Teknik Güvenlik Açıklıklarının Yönemi
  - Bilgi Sistemleri Denemi Hususları
• İleşim Güvenliği
  - Ağ Güvenliği Yönemi
  - Bilgi Aktarımı
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• Sistem Edinim, Gelişrme ve Bakım
  - Bilgi Sistemleri Güvenlik Gereksinimleri
  - Gelişrme ve Destek Süreçlerinde Güvenlik
  - Test Verisi
• Tedarikçi İlişkileri
  - Tedarikçi İlişkilerinde Bilgi Güvenliği
    - Tedarikçi Hizmet Sunumu Yönemi
• Bilgi Güvenliği Olay Yönemi
  - Bilgi Güvenliği Olayları Yönemi ve İyileşrmeleri
• İş Sürekliliği Yöneminin Bilgi Güvenliği Yönü
  - Bilgi Güvenliği Sürekliliği
  - Yedeklilik
• Uyum
    - Yasal ve Sözleşmeye Bağlı Gereksinimlere Uyum
  - Bilgi Güvenliği Değerlendirmeleri
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  Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korun-

ması gereken bir varlıkr. Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana ge-

lebilecek aksaklıkların azallması ve yarımlardan gelecek faydanın arrılması için bilginin geniş çaplı risk-

lerden korunmasını sağlar. Bilgi güvenliği yönemi konusunda en yaygın olarak kullanılan standart, 

“ISO/IEC 27002 Bilgi Güvenliği Yönemi İçin Uygulama Prensipleri” standardıdır. Bu standart, işletmeler 

içerisinde bilgi güvenliğini başlatan, gerçekleşren ve sürekliliğini sağlayan kişilerin kullanımı için, bilgi 

güvenliği yönemi ile ilgili tavsiyeleri içermektedir. Bu eğim ISO/IEC 27002 ve bu standardın denemi için 

kullanılan ISO/IEC 27001 standardını temel alarak hazırlanmışr. Kalımcılar eğim sonunda ISO 27001 

konusunda temel seviyede bilgi sahibi olacaklardır.

  Bilgi güvenliği yönem sistemi çalışmalarını yürüten yöneciler veya uzmanlar, bilgi güvenliği yönem 

sistemi çalışması yürütecek profesyoneller, İşletme bünyesindeki risk yönecileri ve risk yönem takım üye-

leri, IT Risk yönecileri ve takım üyeleri, IT yönecileri, bilgi güvenliği yönecileri ve takım üyeleri, IT yöne-

cileri, IT ve risk yöneminden sorumlu orta seviye organizasyon yönecileri, iç kontrol ve denem ekip üyel-

eri, IT eksperleri ve danışmanlar. 
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Bilgi, Bilgi Güvenliği, Bilgi Güvenliği Yönemi Nedir?
• Bilgi Kavramı ve Bilgi Güvenliğindeki Yeri
• Bilgi Güvenliği Nedir, Ne Değildir?
• Bilgi Güvenliğinin Bileşenleri ve Temel Kavramlar
• Bilgi Güvenliği Yöneminde Kullanılan Yaygın Standartlar ve En İyi Uygulamalar
Bilgi Güvenliği Yönem Sistemine Giriş
•• ISO 27000 Ailesine Genel Bakış
• ISO 27001:2013 Uygulama Modeli
• Yönem Sistemi Döngüsü-PUKÖ
  - BGYS’nin kurulması (Planla)
  - BGYS’nin gerçekleşrilmesi ve işlelmesi (Uygula)
  - BGYS’nin izlenmesi ve gözden geçirilmesi (Kontrol et)
  - BGYS’nin sürekliliğinin sağlanması ve iyileşrilmesi (Önlem al)
•• BGYS Dokümantasyon Gereksinimleri
Planlama Aşaması
• Organizasyonun İçeriği
  - Organizasyonu ve İçeriğini Anlamak (İç Ve Dış Konular)
  - İlgili Tarafların İhyaçlarını ve Beklenlerini Anlamak
  - Yönem Sisteminin Kapsamını Belirleme
  - Bilgi Güvenliği Yönem Sistemi
•• Liderlik
  - Üst Yönem Taahhüdü
  - Bilgi Güvenliği Polikası
  - Organizasyonel Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler
• Planlama
  - Risk ve Fırsatlar İçin Aksiyon Belirleme
  - Bilgi Güvenliği Hedefleri ve Gerçekleşrmek İçin Planlama
•• Destek
  - Kaynaklar
  - Yetkinlik
  - Farkındalık
  - İleşim
  - Dokümante Edilmiş Bilgi
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Uygulama Aşaması
• Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme
• Bilgi Güvenliği Risk İşleme
Kontrol Et Aşaması
• Performans Değerlendirme
• İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
•• İç Denem
  - İç Denemden Beklen
  - İç Denem Aşamaları
  - Denem Programı
  - Denem Planları
  - Denem Ekibi
  - Denem Sonrası
•• Yönem Gözden Geçirmesi
Önlem Al Aşaması
• Uygunsuzluk ve Düzelci Faaliyet
• Sürekli İyileşrme
ISO 27001:2013  EK-A Kontrolleri ve ISO 27002:2013  Standardına Genel Bakış
• A.5 Bilgi Güvenliği Polikası
• A.6 Bilgi Güvenliği Organizasyonu
•• A.7 İnsan Kaynakları Güvenliği
• A.8 Varlık Yönemi
• A.9 Erişim Kontrolü
• A.10 Kriptografi
• A.11 Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
• A.12 İşlem Güvenliği
• A.13 İleşim Güvenliği
•• A.14 Sistem Edinim, Gelişrme ve Bakım
• A.15 Tedarikçi İlişkileri
• A.16 Bilgi Güvenliği Olay Yönemi
• A.17 İş Sürekliliği Yöneminin Bilgi Güvenliği Yönü
• A.18 Uyum
ISO 27001 Belgelendirme Denemi İle İlgili Bilgilendirme
• Belgelendirme Deneminin Aşamaları
•• Denemde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Belgelendirme Sonrası Takip Denemleri İle İlgili Bilgilendirme
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  •İş sürekliliği, bir işletmenin ürün ve servislerini kesin olayı sonrasında kabul edilebilir seviyede 

sürdürebilme kapasitesidir. İşletmenin iş süreçlerinin ne kadar kesinye tahammül edebildiği ve süreçleri 

ön görülen süre içerisinde tekrar çalışır hale germek için neler yapılması gerekği iş sürekliliği çalışma-

larının temelini oluşturmaktadır. 

  •Bu eğimde iş sürekliliğinin önemi, işletmeye sağlayacağı faydalar ve bir işletmenin ISO22301 stan-

dardına uygun yönem sistemi kurması için gerekli temel bilgiler ve kavramlar işlenecekr. 

-İş Sürekliliği ve ISO22301 
-O-Organizasyonun İçeriği 
-Liderlik 
-Planlama 
-Destek 
-İş Etki Analizi Kavramlar, Teknikler ve Uygulamalar 
-İş Sürekliliğinde Risk Yönemi 
-İş Sürekliliği Strateji Gelişrme Çalışmaları 
-İş Sü-İş Sürekliliği Planları ve Prosedürleri 
-İş Sürekliliği Tatbikat ve Testleri -Performans ve Değerlendirme 
-İyileşrme

  Kurumlarında iş sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneciler veya uzmanlar, iş sürekliliği çalışması 

yürütecek profesyoneller, iş sürekliliği çalışmalarında bulunacak kurum personeli, kurumlarında risk yöne-

mi alanında çalışan yöneciler veya uzmanlar, iş sürekliliği konusunda kariyer planlayan uzmanlar, IT Risk 

yönecileri, bilgi güvenliği yönecileri, iş sürekliliği ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneciler, iş 

sürekliliği uzmanları.
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•İş Sürekliliği ve ISO22301 
  -İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönemi nedir? 
  -Organizasyona ne kazandırır? 
  -İş sürekliliği yöneminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar 
  -İş sürekliliği yönemi temel parçalarının tanımı 
•Planlama Aşaması - Organizasyonun İçeriği 
    -Organizasyonu ve içeriğini anlamak (iç ve dış konular) 
  -İlgili tarafların ihyaçlarını ve beklenlerini anlamak 
  -Yönem Sisteminin kapsamını belirleme 
  -İş Sürekliliği Yönem Sistemi 
•Planlama Aşaması – Liderlik 
  -Üst yönem taahhüdü 
  -Üst yönem sorumlulukları 
    -İş sürekliliği polikası ve polika örneği 
  -Sorumlulukların atanması 
•Planlama Aşaması – Planlama 
  -Risk ve rsatlar için aksiyonları belirleme 
  -İş Sürekliliği hedefleri 
•Planlama Aşaması – Destek 
  -Kaynaklar yetkinlikler farkındalık 
    -Eğim planı ve yıllık eğim planı örneği 
  -Eğim sonrası faaliyetler 
  -Dokümantasyon genel bakış 
•Uygulama Aşaması – Operasyon - İş Etki Analizi Kavramlar, Teknikler ve Uygulamalar 
  -İş etki analizi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri neresidir 
  -RTO, RPO, MTPoD (MAO) kavramları 
  -Risk yönemi ve İş Etki Analizi arasındaki ilişki 
    -İş Etki Analizi (İEA) süreci 
•Uygulama Aşaması – Operasyon – İş Sürekliliğinde Risk Yönemi 
  -İş sürekliliği risk yönemi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri 
  -Risk kavramları 
  -İş sürekliliği risk yöneminde dikkat edilecek hususlar 
  -İş Sürekliliği risk yönemi 
  -Sonuçlar nerede kullanılacak? 
    -İş sürekliliği risk yönemi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve risk yönemi çalışmalarının 
öze.
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•Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Strateji Gelişrme Çalışmaları 
  -İş sürekliliği yönem stratejilerinin tanımı 
  -Strateji seçeneklerinin belirlenmesi ve karar verilmesi 
  -İş sürekliliği stratejileri ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması 
•Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Planları ve Prosedürleri 
  -Olay yönem sürecinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi 
    -Olay tepki yapısının oluşturulması 
  -Olay yönem planlarının tanımı ve içeriği 
  -Olay yönem planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve denetlenmesi. 
  -İş sürekliliği planları 
  -İş sürekliliği planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği planlarının denemi. 
•Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Tatbikat ve Testleri 
  -İş sürekliliği tatbikat kavramı ve çeşitleri 
    -İş sürekliliği planlamasında tatbikatların yeri 
  -Tatbikat programı hazırlama ve içeriğinde bulunması gerekenler 
  -Kapsam belirleme 
  -Tatbikat süreci tasarımı ve uygulanması 
  -Tatbikan hazırlığı 
  -Tatbikat gerçekleme ve ölçümler 
  -Tatbikat sonrası değerlendirmeler 
    -İş sürekliliği tatbikatları ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği tatbikatlarının 
denetlenmesi 
•Kontrol Et Aşaması – Performans ve Değerlendirme 
  -İzleme, Ölçme, analiz ve değerlendirme 
  -İç denem 
  -Yönem gözden geçirmesi 
  -Tedarikçi değerlendirmeleri 
•Önlem Al Aşaması – İyile•Önlem Al Aşaması – İyileşrme 
  -Uygunsuzluk ve düzelci faaliyet 
  -Sürekli İyileşrme 
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  İş sürekliliği, iş işletmenin ürün ve servislerini kesin olayı sonrasında kabul edilebilir seviyede sürdüre-

bilme kapasitesidir. İşletmenin iş süreçlerinin ne kadar kesinye tahammül edebildiği ve süreçleri ön 

görülen süre içerisinde tekrar çalışır hale germek için neler yapılması gerekği iş sürekliliği çalışmalarının 

temelini oluşturmaktadır. Bu eğimde bir işletmenin ISO22301 standardına uygun İş Sürekliliği Yönem 

Sistemi kurabilmesi için gerekli tüm bilgiler ve kavramlar uygulamalı olarak sunulacakr. Eğime ayrıca iş 

sürekliliği için büyük öneme sahip tedarikçi denemleri konusu da eklenmişr. 

-İş Sürekliliği ve ISO22301 
-Organizasyonun İçeriği 
-Liderlik 
-Planlama 
-Destek 
-İş Etki Analizi Kavramlar, Teknikler ve Uygulamalar 
-İş Sürekliliğinde Risk Yönemi 
-İş Sürekliliği Strateji Gelişrme Çalışmaları 
-İş Sü-İş Sürekliliği Planları ve Prosedürleri 
-İş Sürekliliği Tatbikat ve Testleri 
-Performans ve Değerlendirme 
-İyileşrme

  Kurumlarında iş sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneciler veya uzmanlar, iş sürekliliği çalışması 

yürütecek profesyoneller, kurumlarında risk yönemi alanında çalışan yöneciler veya uzmanlar, iş süreklil-

iği konusunda kariyer planlayan uzmanlar, IT Risk yönecileri, bilgi güvenliği yönecileri, iş sürekliliği 

ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneciler, iş sürekliliği uzmanları.
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•İş Sürekliliği ve ISO22301 

  -İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönemi nedir? 

  -Organizasyona ne kazandırır? 

  -İş sürekliliği yöneminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar 

  -İş sürekliliği yönemi temel parçalarının tanımı 

  -Uygulama 1 ISO22301 terimler ve tanımların kavranması 

    -Uygulama 2 ISO22301 PUKÖ (Ana başlık eşleşrme) 

  -Uygulama 3 ISO22301 PUKÖ (Faaliyet Eşleşrme) 

•Planlama Aşaması - Organizasyonun İçeriği 

  -Organizasyonu ve içeriğini anlamak (iç ve dış konular) 

  -İlgili tarafların ihyaçlarını ve beklenlerini anlamak 

  -Yönem Sisteminin kapsamını belirleme 

  -İş Sürekliliği Yönem Sistemi 

•Planlama Aşaması – Liderlik •Planlama Aşaması – Liderlik 

  -Üst yönem taahhüdü 

  -Üst yönem sorumlulukları 

  -İş sürekliliği polikası ve polika örneği 

  -Sorumlulukların atanması 

•Planlama Aşaması – Planlama 

  -Risk ve rsatlar için aksiyonları belirleme 

    -İş Sürekliliği hedefleri 

•Planlama Aşaması – Destek 

  -Kaynaklar yetkinlikler farkındalık 

  -Eğim ihyaç analizi 

  -Eğim planı ve yıllık eğim planı örneği 

  -Eğim sonrası faaliyetler 

  -Üst yönem farkındalığı ve İSYS kurulum eğimleri 

    -Kurtarma takımı eğimleri ve tatbikat eğimleri 

  -Genel farkındalık eğimleri 

  -Dokümante edilmiş bilgi kavramı 

  -Gerekli prosedür ve süreçler 

  -Dokümantasyon genel bakış 
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• Uygulama Aşaması – Operasyon - İş Etki Analizi Kavramlar, Teknikler ve Uygulamalar

  -İş etki analizi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri neresidir

  -Temel kavramlar

    * RTO, RPO, MTPoD (MAO) kavramları

    * Risk yönemi ve İş Etki Analizi arasındaki ilişki

    * İş etki analizi metodolojileri ve farklı yaklaşımlara örnekler

        * Eğitmen tarandan uygulanmış iş etki analizi metodolojilerinin tanımı, yaşanan zorluklar, 

farklı metodolojilerin iyi ve kötü yanları, tecrübe paylaşımı.

  - İş Etki Analizi (İEA) süreci

    * İEA amaçlarının, kapsamın ve kabullenmelerinin belirlenmesi

    * İEA sürecinin rol ve sorumlulukları

    * Organizasyonun anahtar ürün ve servislerinin belirlenmesi

    * Anahtar ürün ve servisleri destekleyen faaliyetlerin belirlenmesi

        * Faaliyetlerde yaşanabilecek kesinlerin etkilerinin belirlenmesi

    * İş süreçlerini destekleyen kaynakların (BT veya değil) belirlenmesi

    * Krik faaliyetleri destekleyen tedarikçilerin belirlenmesi

    * Kaynak seviyesinde RTO ve RPO değerlerinin belirlenmesi

    * İş sürekliliği planlamasında kullanılacak bilgilerin toplanması

    * İş etki analizi yaşam döngüsü          

    * İş etki analizi çıklarının iş sürekliliği planlamasında kullanımı

    - İş etki analizi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş etki analizi sürecinin öze.

  - Uygulama 4 – İş Etki Analizi Uygulaması

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş Sürekliliğinde Risk Yönemi

  - İş sürekliliği risk yönemi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri

  - Risk kavramları

    * İş sürekliliği riski nedir? Hangi tür riskler bu kapsama girer?

    * Risk ölçüm metrikleri nelerdir?

        * Risk değerlendirme metodolojilerine örnekler

  - İş sürekliliği risk yöneminde dikkat edilecek hususlar

    * Üst yönem desteği

    * Bilgi /veri toplama yöntemleri
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  - İş Sürekliliği risk yönemi

    * Risk analizi

    * Risk kontrol seçenekleri

    * Maliyet ve etkin kontrol seçimi

    * Risk raporlama

    * Kontrol kararı alma

        * Kontrollerin uygulanması

    * Risklerin izlenmesi ve sürekli iyileşrme

  - Sonuçlar nerede kullanılacak?

  - İş sürekliliği risk yönemi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve risk yönemi çalışmalarının 

öze.

  - Uygulama 5 – Risk Analizi Uygulaması

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş Sürekliliği Strateji Gelişrme Çalışmaları

    - İş sürekliliği yönem stratejilerinin tanımı

  - Strateji seçeneklerinin belirlenmesi ve karar verilmesi

    * İnsan kaynağı stratejileri ve örnekleri

    * Yerleşke stratejileri ve örnekleri

    * Teknoloji stratejileri ve örnekleri

    * Bilgi stratejileri ve örnekleri

    * Tedarikçiler stratejileri ve örnekleri

        * Paydaşlar stratejileri ve örnekleri

    * Haberleşme stratejileri ve örnekleri

  - İş sürekliliği stratejileri ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş Sürekliliği Planları ve Prosedürleri

  - Olay yönem sürecinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi

  - Olay tepki yapısının oluşturulması

  - Olay yönem planlarının tanımı ve içeriği

        * Görev ve işlem listeleri

    * Acil durum ileşim bilgileri

    * Roller ve sorumluluklar

    * Medya ile ilişkiler

    * Olay yönem lokasyonu

  - Olay yönem planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve denetlenmesi.
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  - İş sürekliliği planları

    * Amaç ve kapsam

    * Plan akvasyonu

    * Roller ve sorumluluklar

    * Acil durum senaryoları ve kurtarma stratejileri

    * Aksiyon planları ve iş listeleri

        * Kaynak ihyaçları

    * Acil durum ileşim bilgileri

    * Plan bakım, güncelleme, tatbikat bilgileri

  - İş sürekliliği planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği planlarının denemi.

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Tatbikat ve Testleri 

  - İş sürekliliği tatbikat kavramı ve çeşitleri

  - İş sürekliliği planlamasında tatbikatların yeri

    - Tatbikat programı hazırlama ve içeriğinde bulunması gerekenler

  - Kapsam belirleme

    * Tatbikat amaçları

    * Tatbikat türü

    * Kalımcılar ve kalımcıların görev ve sorumlulukları

    * Tatbikat ile ilgili kabullenmeler ve kısıtlar

  - Tatbikat süreci tasarımı ve uygulanması

    - Tatbikan hazırlığı

    * Geçmiş tatbikat planlarının ve sonuçlarının gözden geçirilmesi

    * Tatbikat stratejisinin gelişrilmesi

    * Tatbikan zamanı

    * Tatbikat senaryosu

    * Değerlendirme kriterleri

    * Tatbikat bütçesi

        * Tatbikat ortamının hazırlanması

    * Tatbikat takviminin belirlenmesi

    * Tatbikat risklerinin belirlenmesi

    * Tatbikat lojisğinin belirlenmesi

    * Tatbikat planının hazırlanması ve onayı
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  - Tatbikat gerçekleme ve ölçümler

    * Tatbikat öncesi son hazırlıklar

    * Tatbikan gerçekleşrilmesi

  - Tatbikat sonrası değerlendirmeler

    * Tatbikata hazırlık aşamasında yaşanan sıkınlar

    * Tatbikat hedeflerinin karşılanma durumu

        * İş sürekliliği takımlarının performansları

    * İş sürekliliği planı ve kurtarma planlarının geçerliliği, güncelliği ve yeterliliği

    * Kurtarma amacıyla kullanılan kaynakların ve ortamın yeterliliği

    * Tatbikat değerlendirme kriterlerinin sonuçları

    * Gelişrme önerileri (Taslak iş planı)

  - İş sürekliliği tatbikatları ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği tatbikatlarının 

denetlenmesi

•• Kontrol Et Aşaması – Performans ve Değerlendirme

  - İzleme, Ölçme, analiz ve değerlendirme

  - İç denem

    * İç denemden beklen

    * İç denem aşamaları

    * Denem programı

    * Denem planları

        * Denem ekibi

    * Denem sonrası

  - Yönem gözden geçirmesi

  - Tedarikçi değerlendirmeleri

    * İş sürekliliği çalışmaları değerlendirilecek tedarikçilerin (üreci ve/veya hizmet sağlayıcıların) 

belirlenmesi

    * Değerlendirme teknikleri

        * Değerlendirme sonuçlarının gözden geçirilerek iyileşrme adımlarının belirlenmesi

    * Üreci ve hizmet sağlayıcı değerlendirme programının hazırlanması ve işlemi

  - Önlem Al Aşaması – İyileşrme

    * Uygunsuzluk ve düzelci faaliyet

    * Sürekli İyileşrme
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  İş sürekliliği, bir işletmenin ürün ve servislerini kesin olayı sonrasında kabul edilebilir seviyede 

sürdürebilme kapasitesidir. İş sürekliliğinin en önemli parçası işletmenin sürekliliğini sağlaması gereken 

anahtar ürün ve servislerinin belirlenmesi, bu ürün ve servisleri sürdürebilmek için gerekli süreç ve kay-

naklarda meydana gelecek kesinlerin etkilerinin analiz edilmesi ve hedeflenen kurtarma sürelerinin be-

lirlenmesidir.

  İş etki analizi, tüm planlama çalışmalarına girdi sağladığı için doğru gerçekleşrilmeli ve her zaman 

güncel tutulmalıdır. Acil durumlarda beklenen faydanın elde edilmesi ancak ve ancak doğru tekniklerin 

uygulanması ile mümkündür. Bu eğimde yaygın olarak kullanılan iş etki analizi teknikleri avantaj ve deza-

vantajları ile kalımcılara tanılacak ve örnek firma üzerinden iş etki analizi uygulaması gerçekleşrilecek-

r. Bu eğim ISO 22301 standardı referans alınarak hazırlanmışr.

  Kurumlarında iş sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneciler veya uzmanlar, iş sürekliliği çalışması 

yürütecek profesyoneller, kurumlarında risk yönemi alanında çalışan yöneciler veya uzmanlar, iş süreklil-

iği konusunda kariyer planlayan uzmanlar, IT Risk yönecileri, bilgi güvenliği yönecileri, iş sürekliliği 

ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneciler, iş sürekliliği uzmanları.
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•İş Sürekliliği ve ISO22301 

  -İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönemi nedir? 

  -Organizasyona ne kazandırır? 

  -İş sürekliliği yöneminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar 

  -İş sürekliliği yönemi temel parçalarının tanımı 

•İş Etki Analizi Kavramlar, Teknikler ve Uygulamalar 

    -İş etki analizi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri neresidir 

  -Temel kavramlar 

    *RTO, RPO, MTPoD (MAO) kavramları 

    *Risk Yönemi ve İş Etki Analizi arasındaki ilişki 

    *İş etki analizi metodolojileri ve farklı yaklaşımlara örnekler 

    *Eğitmen tarandan uygulanmış iş etki analizi metodolojilerinin tanımı, yaşanan zorluklar, 

farklı metodolojilerin iyi ve kötü yanları, tecrübe paylaşımı. 

    -İş Etki Analizi (İEA) süreci 

    *İEA amaçlarının, kapsamın ve kabullenmelerinin belirlenmesi 

    *İEA sürecinin rol ve sorumlulukları 

    *Organizasyonun anahtar ürün ve servislerinin belirlenmesi 

    *Anahtar ürün ve servisleri destekleyen faaliyetlerin belirlenmesi 

    *Faaliyetlerde yaşanabilecek kesinlerin etkilerinin belirlenmesi 

    *İş süreçlerini destekleyen kaynakların (BT veya değil) belirlenmesi 

        *Krik faaliyetleri destekleyen tedarikçilerin belirlenmesi 

    *Kaynak seviyesinde RTO ve RPO değerlerinin belirlenmesi 

    *İş sürekliliği planlamasında kullanılacak bilgilerin toplanması 

    *İş etki analizi yaşam döngüsü 

    *İş etki analizi çıklarının iş sürekliliği planlamasında kullanımı 

  -İş etki analizi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş etki analizi sürecinin öze. 

  -İş Etki Analizi Uygulaması 
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  İş sürekliliğinin en önemli parçalarından birisi işletmenin sürekliliğini sağlaması gereken anahtar ürün 

ve servisleri destekleyen süreçlerinde kesinye neden olabilecek risklerin tespit edilmesi, seviyelendir-

ilmesi, raporlaması ve işlenmesidir. 

  İş sürekliliği kapsamında binaların fiziksel güvenliği, yangın, deprem ve diğer fiziksel durumları, iş 

güvenliği ve sağlığı ile ilgili çalışmalar, iç denem bulguları, dış denem bulguları, bilgi güvenliği riskleri, 

veri merkezi değerlendirmeleri iş sürekliliği risklerini belirlemek için kullanılmalıdır. 

    Bu eğimde yaygın olarak kullanılan risk yönemi teknikleri avantaj ve dezavantajları ile kalımcılara 

tanılacak ve örnek firma üzerinden risk yönemi uygulaması gerçekleşrilecekr. Bu eğim ISO 22301 

standardı referans alınarak hazırlanmışr.

  Kurumlarında iş sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneciler veya uzmanlar, iş sürekliliği çalışması 

yürütecek profesyoneller, kurumlarında risk yönemi alanında çalışan yöneciler veya uzmanlar, iş süreklil-

iği konusunda kariyer planlayan uzmanlar, IT Risk yönecileri, bilgi güvenliği yönecileri, iş sürekliliği 

ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneciler, iş sürekliliği uzmanları.
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•İş Sürekliliği ve ISO22301 

  -İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönemi nedir? 

  -Organizasyona ne kazandırır? 

  -İş sürekliliği yöneminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar 

  -İş sürekliliği yönemi temel parçalarının tanımı 

•Risk Yönemi Kavramlar, Teknikler ve Uygulamalar 

    -İş sürekliliği risk yönemi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri 

  -Risk kavramları 

    *İş sürekliliği riski nedir? Hangi tür riskler bu kapsama girer? 

    *Risk ölçüm metrikleri nelerdir? 

    *Risk değerlendirme metodolojilerine örnekler 

  -İş sürekliliği risk yöneminde dikkat edilecek hususlar 

    *Üst yönem desteği 

        *Bilgi /veri toplama yöntemleri 

  -İş sürekliliği risk yönemi 

    *Risk analizi 

    *Risk kontrol seçenekleri 

    *Maliyet ve etkin kontrol seçimi 

    *Risk raporlama 

    *Kontrol kararı alma 

        *Kontrollerin uygulanması 

    *Risklerin izlenmesi ve sürekli iyileşrme 

  -Sonuçlar nerede kullanılacak? 

  -İş sürekliliği risk yönemi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve risk yönemi çalışmalarının 

öze. 

  -Uygulama 5 – Risk Analizi Uygulaması 
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  İş sürekliliği yönemi kapsamında hazırlanmış planların etkinliğini ölçmek ve işletmenizin gerçek fela-

ket durumları için hazır olmasını sağlamak için etkin bir tatbikat yönemi süreci kurulmalı ve işlelmelidir. 

Eğimde iş sürekliliği tatbikatlarının iş sürekliliği yönemi içerisindeki yeri aktarılarak, daha sonra tatbikat 

öncesi, sırası ve sonrası faaliyetleri örnekler ile açıklanacakr. Tatbikatların en önemli parçası olan hazırlık 

aşaması için örnek bir firma üzerinden tatbikat planlaması gerçekleşrilecekr. Bu eğim ISO 22301 stan-

dardı referans alınarak hazırlanmışr.

  Kurumlarında iş sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneciler veya uzmanlar, iş sürekliliği çalışması 

yürütecek profesyoneller, kurumlarında risk yönemi alanında çalışan yöneciler veya uzmanlar, iş süreklil-

iği konusunda kariyer planlayan uzmanlar, IT Risk yönecileri, bilgi güvenliği yönecileri, iş sürekliliği 

ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneciler, iş sürekliliği uzmanları.
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•İş Sürekliliği ve ISO22301 

  -İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönemi nedir? 

  -Organizasyona ne kazandırır? 

  -İş sürekliliği yöneminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar 

  -İş sürekliliği yönemi temel parçalarının tanımı 

•İş Sürekliliği Tatbikat ve Testleri 

    -İş sürekliliği tatbikat kavramı ve çeşitleri 

  -İş sürekliliği planlamasında tatbikatların yeri 

  -Tatbikat programı hazırlama ve içeriğinde bulunması gerekenler 

  -Kapsam belirleme 

    *Tatbikat amaçları 

    *Tatbikat türü 

    *Kalımcılar ve kalımcıların görev ve sorumlulukları 

        *Tatbikat ile ilgili kabullenmeler ve kısıtlar 

  -Tatbikat süreci tasarımı ve uygulanması 

  -Tatbikan hazırlığı 

    *Geçmiş tatbikat planlarının ve sonuçlarının gözden geçirilmesi 

    *Tatbikat stratejisinin gelişrilmesi 

    *Tatbikan zamanı 

    *Tatbikat senaryosu 

        *Değerlendirme kriterleri 

    *Tatbikat bütçesi 

    *Tatbikat ortamının hazırlanması 

    *Tatbikat takviminin belirlenmesi 

  -Tatbikat risklerinin belirlenmesi 

    *Tatbikat lojisğinin belirlenmesi 

    *Tatbikat planının hazırlanması ve onayı
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  -Tatbikat gerçekleme ve ölçümler 

    *Tatbikat öncesi son hazırlıklar 

    *Tatbikan gerçekleşrilmesi

  -Tatbikat sonrası değerlendirmeler 

    *Tatbikata hazırlık aşamasında yaşanan sıkınlar 

    *Tatbikat hedeflerinin karşılanma durumu 

        *İş sürekliliği takımlarının performansları 

    *İş sürekliliği planı ve kurtarma planlarının geçerliliği, güncelliği ve yeterliliği 

    *Kurtarma amacıyla kullanılan kaynakların ve ortamın yeterliliği 

    *Tatbikat değerlendirme kriterlerinin sonuçları 

    *Gelişrme önerileri (Taslak iş planı) 

  -İş sürekliliği tatbikatları ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği tatbikatlarının 

denetlenmesi
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  İş sürekliliği stratejilerini belirleme çalışması, iş etki analizinde belirlenen ve yönem tarandan onay-

lanmış süreklilik ihyaçlarının işletmenizde nasıl uygulanacağının belirlenmesini içermektedir. İş etki anal-

izinde belirlenmiş hedeflenen kurtarma sürelerinin gerçekleşrilebilmesi için amaca uygun, önceden 

tanımlı ve dokümante edilmiş olay tepki yapısına ihyaç vardır. Her bir krik iş sürecinin hedeflenen kur-

tarma süresi içerisinde nasıl ayağa kaldırılacağı detaylı olarak belirlenmeli, alınması gereken aksiyonlar 

çıkarılmalı ve olay tepki yapısı dokümante edilmelidir

  Kurumlarında iş sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneciler veya uzmanlar, iş sürekliliği çalışması 

yürütecek profesyoneller, kurumlarında risk yönemi alanında çalışan yöneciler veya uzmanlar, iş süreklil-

iği konusunda kariyer planlayan uzmanlar, IT Risk yönecileri, bilgi güvenliği yönecileri, iş sürekliliği 

ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneciler, iş sürekliliği uzmanları.
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•İş Sürekliliği ve ISO22301 

  -İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönemi nedir? 

  -Organizasyona ne kazandırır? 

  -İş sürekliliği yöneminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar 

  -İş sürekliliği yönemi temel parçalarının tanımı 

•Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Strateji Gelişrme Çalışmaları 

    -İş sürekliliği yönem stratejilerinin tanımı 

  -Strateji seçeneklerinin belirlenmesi ve karar verilmesi 

    *İnsan kaynağı stratejileri ve örnekleri 

    *Yerleşke stratejileri ve örnekleri 

    *Teknoloji stratejileri ve örnekleri 

    *Ana merkez içerisinde süreklilik 

    *Felakeen kurtarma merkezi seçenekleri 

        *Bilgi stratejileri ve örnekleri 

    *Felakeen kurtarma merkezi veri taşıma yöntemleri 

    *Tedarikçiler stratejileri ve örnekleri 

    *Paydaşlar stratejileri ve örnekleri 

    *Haberleşme stratejileri ve örnekleri 

-İş sürekliliği stratejileri ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması 
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  Eğimi başarıyla tamamladıklarında kalımcılar İş Sürekliliği Yönem Sisteminin ISO 22301 standardı-

na uygunluğunu denetleyebilir hale geleceklerdir. 

  Ayrıca iş sürekliliği temel kavramlarını, ISO 22300 standartlarını, uygunsuzluk türlerini, tetkik türlerini, 

raporlama yöntemlerini ve İş sürekliliği dokümantasyon gereksinimlerini öğreneceklerdir.

  ISO 22301 İş Sürekliliği Yönem Sistemini uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan kuruluşlarda 

tetkik işlerini düzenleyen yöneciler, İSYS’yi denetleme sorumluluğu verilmiş kişiler, denetçi adayları ve iç 

denetçi kariyeri yapmak isteyen kişiler.
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•İş Sürekliliği ve ISO22301 

  -İş sürekliliği yöneminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar 

  -İş sürekliliği yönemi temel parçalarının tanımı 

•Planlama Aşaması - Organizasyonun İçeriği 

  -Organizasyonu ve içeriğini anlamak (iç ve dış konular) 

  -İlgili tarafların ihyaçlarını ve beklenlerini anlamak 

    -Yönem sisteminin kapsamını belirleme 

  -İş Sürekliliği Yönem Sistemi 

•Planlama Aşaması – Liderlik 

  -Üst yönem taahhüdü 

  -Üst yönem sorumlulukları 

  -İş sürekliliği polikası ve polika örneği 

  -Sorumlulukların atanması 

•Planlama Aşaması – Planlama •Planlama Aşaması – Planlama 

  -Risk ve rsatlar için aksiyonları belirleme 

  -İş Sürekliliği hedefleri 

•Planlama Aşaması – Destek 

  -Kaynaklar yetkinlikler farkındalık 

  -Eğim planı ve yıllık eğim planı örneği 

  -Eğim sonrası faaliyetler 

    -Dokümantasyon genel bakış 

•Uygulama Aşaması – Operasyon - İş Etki Analizi Kavramlar, Teknikler ve Uygulamalar 

  -İş etki analizi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri neresidir 

  -RTO, RPO, MTPoD (MAO) kavramları 

  -Risk yönemi ve İş Etki Analizi arasındaki ilişki 

  -İş Etki Analizi (İEA) süreci 

•Uygulama Aşaması – Operasyon – İş Sürekliliğinde Risk Yönemi 

    -İş sürekliliği risk yönemi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri 

  -Risk kavramları 

  -İş sürekliliği risk yöneminde dikkat edilecek hususlar 

  -İş Sürekliliği risk yönemi 

  -Sonuçlar nerede kullanılacak? 

  -İş sürekliliği risk yönemi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve risk yönemi çalışmalarının öze
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•Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Strateji Gelişrme Çalışmaları 

  -İş sürekliliği yönem stratejilerinin tanımı 

  -Strateji seçeneklerinin belirlenmesi ve karar verilmesi 

  -İş sürekliliği stratejileri ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması 

•Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Planları ve Prosedürleri 

  -Olay yönem sürecinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi 

    -Olay tepki yapısının oluşturulması 

  -Olay yönem planlarının tanımı ve içeriği 

  -Olay yönem planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve denetlenmesi. 

  -İş sürekliliği planları 

  -İş sürekliliği planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği planlarının denemi. 

•Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Tatbikat ve Testleri 

  -İş sürekliliği tatbikat kavramı ve çeşitleri 

    -İş sürekliliği planlamasında tatbikatların yeri 

  -Tatbikat programı hazırlama ve içeriğinde bulunması gerekenler 

  -Kapsam belirleme 

  -Tatbikat süreci tasarımı ve uygulanması 

  -Tatbikan hazırlığı 

  -Tatbikat gerçekleme ve ölçümler 

  -Tatbikat sonrası değerlendirmeler 

    -İş sürekliliği tatbikatları ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği tatbikatlarının denetlenmesi 

•Kontrol Et Aşaması – Performans ve Değerlendirme 

  -İzleme, Ölçme, analiz ve değerlendirme 

  -İç denem 

  -Yönem gözden geçirmesi 

  -Tedarikçi değerlendirmeleri 

•Önlem Al Aşaması – İyileşrme 

    -Uygunsuzluk ve düzelci faaliyet 

  -Sürekli İyileşrme 

•Denem Sürecine Giriş (2. Gün) 

  -Tipik denem faaliyetleri 

  -Denem terimleri 

  -Denem türleri 

  -Proses denemi ve ISO 19011:2002’ye genel bakış
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  -Denem programının yönelmesi 

  -Denem programının planlanması 

  -Denem faaliyetleri 

•İç Denemler 

  -İç denemin amacı 

  -İç denem süreci ve programı 

    -İç denem programının işlemi 

  -Uygunsuzluk türleri 

  -Denem süreci hakkında bilgilendirme 

•Tedarikçi Değerlendirmeleri 

  -İş sürekliliği çalışmaları değerlendirilecek tedarikçilerin (üreci ve/veya hizmet sağlayıcıların) belirlenmesi 

  -Değerlendirme teknikleri 

  -Değerlendirme sonuçlarının gözden geçirilerek iyileşrme adımlarının belirlenmesi 

    -Üreci ve hizmet sağlayıcı değerlendirme programının hazırlanması ve işlemi 

•Denem Süreci 

  -İş sürekliliği deneminin başlalması 

  -İş sürekliliği denetçilerinde gerekli olan özellikler ve yeterlilikler 

  -Doküman gözden geçirme 

  -Denemin planlanması 

  -Çalışma dokümanlarının hazırlanması 

    -Saha faaliyetlerinin gerçekleşrilmesi 

  -Açılış toplansı 

  -Denem bilgisinin toplanması ve doğrulanması 

  -Denem teknikleri 

  -Mülakat ve denem teknikleri çalışması 

  -Denem sonuçlarının hazırlanması 

  -Denem bulgularının oluşturulması 

    -Denem raporunun yazılması 

  -Kapanış toplansı 

  -Denem takibinin yapılması 

•İç Denem Uygulaması 

  -Örnek bir firma ile ilgili iç denemin gerçekleşrilmesi 

  -Uygunsuzluklar ile ilgili alışrmalar 

  -Uygunsuzluk yazma uygulaması
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  BT sürekliliği, bir işletmenin BT hizmetlerinin önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede süreklil-

iğinin sağlanması için organizasyonun olay ve kesinlere karşı tepki ve müdahale planlama yapabilme yet-

kinliğidir. İşletmenin BT hizmetlerinin ne kadar kesinye tahammül edebildiği ve bu hizmetlerin ön 

görülen süre içerisinde tekrar çalışır hale germek için neler yapılması gerekği BT sürekliliği çalışma-

larının temelini oluşturmaktadır. Bu eğimde bir işletmenin BS 25777 standardına uygun BT Sürekliliği 

Yönemini gerçekleşrebilmesi için gerekli tüm bilgiler ve kavramlar sunulacakr. 

-İş Sürekliliği ve BS25777 
-BT sürekliliği program yönemi 
-İş sürekliliği için BT gereksinimlerinin anlaşılması 
-BT süreklilik stratejileri 
-BT stratejilerinin gelişrilmesi ve uygulanması 
-Test ve tatbikatlar 
-BT sürekliliğinin gözden geçirilmesi ve gelişrilmesi

  Kurumlarında BT sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneciler veya uzmanlar, BT sürekliliği çalışması 

yürütecek profesyoneller, IT risk yönecileri, bilgi güvenliği yönecileri, iş sürekliliği ekiplerinde yer alan 

orta ve üst seviye yöneciler, BT uzmanları.
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•İş Sürekliliği ve BS 25777 

  -İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönemi nedir? 

  -BT Süreklilik yönemi 

  -İş sürekliliği yöneminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar 

  -BT sürekliliği yönemi temel adımları tanımı 

•BT sürekliliği program yönemi 

    -BT Süreklilik yöneminin kurulması 

  -BT Süreklilik yönemi kapsamı 

  -BT Süreklilik polikası 

  -Kaynakların sağlanması 

  -BT süreklilik yöneminin organizasyon kültürüne entegrasyonu 

  -Farkındalığın arrılması 

  -BT personel yetkinliği 

    -BT süreklilik yönemi dokümantasyonu ve kayıtlar 

  -BT süreklilik yöneminin izlenmesi ve gözden geçirilmesi 

  -Düzelci ve önleyici faaliyetler 

  -Sürekli iyileşrme 

•İş sürekliliği için BT gereksinimlerinin anlaşılması 

  -Krik BT hizmetleri 

  -BT süreklilik yetkinliği ile iş sürekliliği gereksinimleri arasındaki farkın belirlenmesi 

    -Yönem Onayı 

•BT süreklilik stratejileri 

  -BT süreklilik seçenekleri 

  -Yetkinlikler ve bilgi birikimi 

  -Tesisler 

  -Teknoloji 

  -Bilgi 

    -Tedarikçiler 

  -Yönem onayı
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•BT stratejilerinin gelişrilmesi ve uygulanması 

  -BT Olay müdahale 

  -BT sürekliliği planlaması 

•Test ve tatbikatlar 

  -Tatbikat programı 

  -Tatbikat kapsamı 

    -Planlama 

  -Tatbikat yönemi 

  -Gözden geçirme raporlama ve izleme 

•BT sürekliliğinin gözden geçirilmesi ve gelişrilmesi 

  -Değişikliklerin izlenmesi 

  -Kayıtların kontrolü 

  -Dokümantasyonun kontrolü 

    -BT süreklilik yöneminin gözden geçirilmesi 

  -İyileşrmeler 

  -Düzelci ve önleyici faaliyetler 

  -BT süreklilik yönemi kilometre taşları 
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  Bu eğim Serfikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA) sınavı hazırlığı için gelişrilmişr. CISA sınavı 

öncesi öğrenilmesi gereken tüm konular eğim kapsamında işlenmektedir. Bu konular Bilgi sistemleri de-

nem süreci, BT yöneşimi, BT hizmet sağlama ve destek, bilgi varlıklarının korunması konularından oluş-

maktadır. Her konunun sonunda en az 40 adet örnek CISA sorusu çözülecekr.

  Bilgi Sistemleri ile ilgili mesleki bilgisini arrmayı hedefleyen veya ileri dönemlerde CISA sınavına 

girmeyi şimdiden planlayan kişiler.
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•Bölüm 1 - Bilgi Sistemleri Denem Süreci 

  -Denem sürecine giriş 

  -Bilgi Sistemleri deneminin yönemi 

  -ISACA’nın BT denemi standartları ve kılavuzları 

  -Risk Analizi 

  -İç Kontroller 

    - BT deneminin gerçekleşrilmesi 

   -BT deneminin tarihsel gelişimi 

  - Bölüm 1 ile ilgili CISA sınavı hazırlık sorularının çözülmesi 

•Bölüm 2 - BT Yöneşimi 

  - BT yöneşimine giriş 

  - Kurumsal yöneşim 

  - BT yöneşimi 

    - Yönem kurulu için BT izleme de güvence uygulamaları 

  - Bilgi Teknolojileri stratejisi 

  -Olgunluk ve süreç iyileşrme metodolojileri 

  -BT yarım ve tahsis uygulamaları 

  -Polikalar ve prosedürler 

  -Risk yönemi 

  -Bilgi Sistemleri yönem uygulamaları 

    -Bilgi Sistemleri organizasyonu yapısı ve sorumluluklar 

  -Bilgi Sistemleri yapısının ve uygulamalarının denemi 

  -Bölüm 2 ile ilgili CISA sınavı hazırlık sorularının çözülmesi 

•Bölüm 3- Sistem ve Altyapı Yaşam Döngüsü 

  -Yaşam döngüsü hakkında genel bilgilendirme 

  -Porolyo/program yönemi 

  -Proje yönem yapısı 

    -Proje yönem uygulamaları 

  -İş uygulamaları gelişrme 

  -İş uygulama sistemleri 

  -Alternaf gelişrme metotları 

  -Altyapı gelişrme ve edinimi ile ilgili uygulamalar 
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  -Bilgi sistemleri bakım uygulamaları 

  -Sistem gelişrme araçları ve üretkenlik konusu 

  -Süreç iyileşrme uygulamaları 

  -Uygulama kontrolleri 

  -Uygulama kontrollerinin denemi 

  -Sistem gelişrme, edinme ve yöneminin denemi 

    -Bölüm 3 ile ilgili CISA sınavı hazırlık sorularının çözülmesi 

•Bölüm 4 - BT Hizmet Sağlama ve Destek 

  -Bilgi Sistemleri operasyonları 

  -Bilgi sistemleri donanımları 

  -Bilgi sistemleri altyapı ve yazılımı 

  -Bilgi sistemleri ağ altyapısı 

  -Altyapı ve operasyonların denemi 

    -Bölüm 4 ile ilgili CISA sınavı hazırlık sorularının çözülmesi 

•Bölüm 5 - Bilgi Varlıklarının Korunması 

  -Bilgi güvenliği yöneminin önemi ve bileşenleri 

  -Manksal erişim kavramları ve teknikleri 

  -Ağ altyapı güvenliği konuları 

  -Bilgi güvenliği yönem çerçevesinin denemi 

  -Ağ altyapı güvenliğinin denemi 

    -Çevresel kontroller 

  -Fiziksel erişim kontrolleri 

  -Mobil işleme ile ilgili güvenlik konuları 

  -Bölüm 5 ile ilgili CISA sınavı hazırlık sorularının çözülmesi  
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  COBIT (The Control Objecves for Informaon and related Technology) bilgi teknolojileri yönemi için 

ISACA (Informaon Systems Audit and Control Associaon) ve IT Governance Instute (ITGI) tarandan 

1996 yılında oluşturulmuş olan en iyi uygulamalar dizisidir. COBIT, yönecilere, denetçilere ve BT kul-

lanıcılarına genel kabul görmüş önlemler göstergeler,süreçler ve en iyi uygulamalar sağlayarak bilgi tekno-

lojilerinin faydalarını maksimize ederek  BT Yöneşimi ve kontrollerin kuruluşlarda gelişrilmesinde 

yardımcı olur.

COBIT Eğimi aşağıdakileri içermektedir;

-BT kontrol çerçevesi ihyacı ve COBIT’in yaklaşımı

-Prak örneklerle COBIT çerçevesinin unsurları

-BT Yöneşim sorunları ve etkin BT yöneşimi konusunu COBIT nasıl ele alır?

-COBIT çerçevesinin bileşenleri

  BT Denetçileri, Kalite Yönecileri, BT Destek Personeli, BT Danışmanları, BT Proses Danışmanları, 

Önemli Kurumsal Kullanıcılar, Kalite Danışmanları, BT Servis Sağlayıcıları 
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1. COBIT5’e Giriş
a. Kontrol hedeflerinden BT Yöneşimine COBIT’in konumlandırılması
b. Yöneşim kavramları ve BT sorunlarının ele alınmasında COBIT’in sağlayabileceği faydalar
c. Kontrol ve kontrol çerçevesi ihyacı
i. İş riski nedir?
ii. İş hedeflerine ulaşmak
iii.iii. Kontrol nedir, Kontrolün tanımlanması
iv. BT Süreçleri nasıl kontrol edilir ve yönelir?
v. BT Yöneşimi ve kontrolünü desteklemek için COBIT’in yararları
2. COBIT 4.1 ile COBIT 5 Arasındaki Farklar
a. COBIT5 Bilgi Modeli ile COBIT4.1 Bilgi Kriterlerinin Karşılaşrılması
b. COBIT 4.1  Süreç Olgunluk Modeli ve COBIT 5 Süreç Yetkinlik Modeli Karşılaşrılması
3. COBIT5 Prensipleri
a.a. Prensip 1: Paydaşların İhyaçlarını Karşılamak
b. Prensip 2: Kurumu Tamamen Kapsamak
c. Prensip 3: Tek ve Entegre Bir Çerçeve Oluşturmak
d. Prensip 4: Bütünsel Bir Yaklaşım Oluşturmak
i. Prensipler, Polikalar ve Çerçeveler
ii. Süreçler
iii. Kurumsal Yapılar
iiv. Kültür, Ek ve Davranış
v. Bilgi
vi. Servis, Altyapı ve Uygulamalar
vii. Kişiler, Beceriler ve Yetkinlikler
e. Prensip 5: Yöneşimi Yönemden Ayırmak
4. COBIT 5 Alanlarına Bakış
a. Değerlendirme, Yönlendirme ve İzleme (EDM)
b.b. Uyum, Planlama ve Organizasyon (APO)
c. Tasarım, Tedarik ve Uygulama (BAI)
d. Hizmet Sunumu, Service ve Destek (DSSİ)
e. İzleme, Derecelendirme ve Değerlendirme (MEA)
5. COBIT 5 Uygulama Rehberi
a. COBIT 5 yöneşim prensiplerinin tasarımı
b. COBIT 5 çerçevesinin uygulanması
c.c. COBIT 5 süreçlerinin tasarımı
6. COBIT Uygulama Araçları
7. COBIT ve Diğer Standartlar ve Çerçeveler Arasındaki İlişkiler
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  Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönemi Standardı, hizmet yönemi en iyi uygulamaların yer aldığı ITIL (In-

formaon Technology Infrastructure Library – Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) çalışmalarına dayan-

maktadır. Standart, işletmelerin verdikleri hizmetlerini ve operasyonlarını sistemli ve ölçülebilir bir şekilde 

yürütmeyi amaçlamaktadır. 

  Bu eğimde bir işletmenin ISO 20000 standardına uygun Hizmet Yönem Sistemini planlaması, 

gerçekleşrmesi, işletmesi, izlemesi, gözden geçirmesi, sürekliliğini sağlaması ve iyileşrmesi için gerekli 

tüm bilgiler ve kavramlar uygulamalı olarak sunulacakr.

  Kurumlarında bilgi teknolojileri hizmet yönemi çalışmalarını yürüten yöneciler veya uzmanlar, bilgi 

teknolojileri hizmet yönemi çalışması yürütecek profesyoneller, bilgi teknolojileri danışmanları.
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•Bilgi teknolojileri hizmet yönem sistemine giriş 

•ISO 20000 ailesine genel bakış 

•ISO 20000 uygulama modeli 

•Yönem sistemi döngüsü PUKÖ 

  -Hizmet Yönem Sisteminin kurulması (Planla) 

  -Hizmet Yönem Sisteminin gerçekleşrilmesi ve işlelmesi (Uygula) 

    -Hizmet Yönem Sisteminin izlenmesi ve gözden geçirilmesi (Kontrol et) 

  -Hizmet Yönem Sisteminin sürekliliğinin sağlanması ve iyileşrilmesi (Önlem al) 

•Hizmet Yönem Sistemi dokümantasyon gereksinimleri 

•BT Hizmet Yönem Sistemi süreçleri 

  -Hizmet Sağlama Süreçleri 

  -İlişki Süreçleri 

  -Çözüm Süreçleri 

    -Kontrol Süreçleri 

•Yönemin sorumlulukları 

  -Yönem desteğinin somut göstergeleri 

•BT Hizmet Yönem Sistemi iç denemleri 

•BT Hizmet Yönem Sistemini yönemin gözden geçirmesi 

•Sürekli iyileşrme 

  -Düzelci faaliyetler 

    -Önleyici faaliyetler 

•Krik başarı faktörleri 

•ISO 20000 belgelendirme denemi ile ilgili bilgilendirme 

  -Belgelendirme deneminin aşamaları 

  -Denemde dikkat edilmesi gereken hususlar 

•Belgelendirme sonrası takip denemleri ile ilgili bilgilendirme 
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  Kalımcılar eğimi başarıyla tamamladıklarında BT Hizmet Yönem Sisteminin ISO 20000 standardına 

uygunluğunu denetleyebilir hale geleceklerdir.

Ayrıca Hizmet Yönem Sistemi temel kavramlarını, ISO 20000 standartlarını, uygunsuzluk türlerini, tetkik 

türlerini, raporlama yöntemlerini ve temel dokümantasyon gereksinimlerini öğreneceklerdir.

  ISO 20000 BT Hizmet Yönem Sistemini uygulamaya başlayacak olan ve ya uygulayan kuruluşlarda 

tetkik işlerini düzenleyen yöneciler, BT Hizmet Yönem Sistemini denetleme sorumluluğu verilmiş kişiler, 

denetçi adayları ve iç denetçi kariyeri yapmak isteyen kişiler
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• Bilgi teknolojileri hizmet yönem sistemine giriş
• ISO 20000 BT Hizmet Yönem Sistemi standardının tanımı,
• Yönem sistemi döngüsü PUKÖ
  - Hizmet Yönem Sisteminin kurulması (Planla)
  - Hizmet Yönem Sisteminin gerçekleşrilmesi ve işlelmesi (Uygula)
  - Hizmet Yönem Sisteminin izlenmesi ve gözden geçirilmesi (Kontrol et)
    - Hizmet Yönem Sisteminin sürekliliğinin sağlanması ve iyileşrilmesi (Önlem al)
• BT Hizmet Yönem Sistemi süreçlerinin tanımı
  - Konfigürasyon yönemi
  - Değişiklik yönemi
  - Sürüm ve yayılma yönemi
  - Olay ve hizmet isteği yönemi
  - Problem yönemi
    - Kapasite yönemi
  - Bilgi güvenliği yönemi
  - Hizmet seviyesi yönemi
  - Hizmen rapor edilmesi
  - Hizmen sürekliliğinin ve erişebilirliğinin yönemi
  - Hizmetlerin bütçelenmesi ve muhasebesi
  - İş ilişkisi yönemi
    - Tedarikçi yönemi
• Deneme giriş, Tipik denem faaliyetleri
• Denem terimleri, Denem türleri
• Proses denemi ve ISO 19011:2002’ye genel bakış
• Denem programının planı ve yönelmesi
• Denem faaliyetleri
• İç denemin amacı, süreci ve programı
•• İç denem programının işlemi
• Belgelendirme denemi
• Uygunsuzluk türleri
• Denem süreci hakkında bilgilendirme
• ISO 20000 İç deneminin başlalması
• ISO 20000 İç denetçilerinde gerekli olan özellikler ve yeterlilikler
• Doküman gözden geçirme
•• Çalışma dokümanlarının hazırlanması
• Saha faaliyetlerinin gerçekleşrilmesi
• Açılış toplansı
• Denem bilgisinin toplanması ve doğrulanması
• Denem teknikleri
• Mülakat ve denem teknikleri çalışması
• Denem sonuçlarının hazırlanması
•• Denem bulgularının oluşturulması
• Denem raporunun yazılması
• Kapanış toplansı
• Denem takibinin yapılması
Örnek bir firma için BT Hizmet Yönem Sistemi iç denem uygulaması
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  ITIL Fountaon eğimi Bilgi Teknolojileri Hizmet yönemi hakkında bilgi sunmak ve ITIL’in uygulan-

ması için gerekli prak bilgileri sunmak amacıyla hazırlanmışr. Eğim içeriğinde ITIL terminolojisi, yapısı 

ve kavramları, ITIL tabanlı hizmet döngü (Service Lifecycle) yapısı, ITIL tabanlı tüm hizmet modülleri, her 

hizmet modülü bazında temel kavramların ve süreçlerin tanımı (Hizmet Stratejisi, Hizmet Tasarımı, 

Hizmet Dönüşümü, Hizmet Operasyonu ve Sürekli Hizmet İyileşrme), Hizmet Yönemi Döngüsünde yer 

alan rollerin ve ilgili akvitelerin tanılması gerçekleşrilmektedir. 

    Eğim sonunda isteğe bağlı olarak ITIL Foundaon sınavı alınabilmektedir. BT Hizmet Yöneminde, 

ITIL Foundaon serfikasının amacı; Hizmet Yönemi hakkında kalımcının ITIL terminoloji bilgisini, 

yapısını ve temel kavramları edindiğinin ve ITIL praklerinin temel ilkelerini anladığının serfikalandırıl-

masıdır. BT Hizmet Yönemi ITIL Foundaon serfikası, serfika sahipleri için ITIL Hizmet Yönemi pra-

klerini yardım almadan uygulamaları için tasarlanmışr.

  BT Servis Yönecileri, Bilgi Teknolojileri Yönecileri, Proje Yönecileri, Kalite Yönecileri, Risk Yönecile-

ri, Denem Kurulu Üyeleri, İç Denem Uzmanları, BT danışmanları, Süreç Danışmanları, Proje Yönecileri.
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•ITIL 2011 Süreçleri 
•Hizmet Stratejisi 
  -Hizmet Porolio Yönemi 
  -Talep Yönemi 
  -Finans Yönemi 
•Hizmet Tasarımı 
    -Hizmet Seviye Yönemi 
  -Hizmet Katalog Yönemi 
  -Erişilebilirlik Yönemi 
  -Bilgi Güvenliği Yönemi 
  -Tedarikçi Yönemi 
  -Kapasite Yönemi 
  -BT Hizmet İyileşrme Yönemi 
•Hizm•Hizmet Dönüşümü 
  -Değişim Yönemi 
  -Hizmet Varlık ve Konfigürasyon Yönemi 
  -Sürüm ve Dağım Yönemi 
•Hizmet Operasyon 
  -Olay Yönemi 
  -Durum Yönemi 
    -Talep Tamamlama 
  -Problem Yönemi 
  -Erişim Yönemi 
•Sürekli Hizmet Yönemi 
  -7 adımda iyileşrme süreci 
•Fonksiyonlar 
  -Hizmet Masası 
    -Teknik Yönem 
  -Uygulama Yönemi 
  -Operasyon Yönemi (BT Operasyon Kontrol ve Tesis Yönemi) 
•Roller ve Sorumluklar 
•Teknoloji ve Yapı 
•ITIL® Yeterlilik Şeması 
•Örnek Sınav 
•G•Gözden geçirme, Alışrma Soruları ve Sınav
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  Eğimin amacı, bir işletmede IT risklerinin tanımlanabilmesi, tedavi edilebilmesi ve yönelebilmesi 

için gerekli bilgi ve tecrübelerin kalımcılara aktarımıdır. Eğim kapsamında orta ve büyük ölçekli işletmel-

erde IT risklerinin tanımlanması, belli sınıflarda incelenmesi, denenmiş ve uygulanan risk yönemi metod-

olojileri anlalacakr. Eğimde IT risk değerlendirmeleri hakkında en iyi uygulamalar tanılacakr, iş 

sürekliliği ve bilgi güvenliği açısından risk değerlendirmesi konuları örneklerle açıklanacakr. Eğimde 

sunulacak çalıştay kapsamında IT risk tespine yönelik uygulamalara yer verilecekr.

  İşletme bünyesindeki risk yönecileri ve risk yönem takım üyeleri, IT Risk yönecileri ve takım üyeleri, 

IT yönecileri, bilgi güvenliği yönecileri ve takım üyeleri, iş sürekliliği yönecileri ve takım üyeleri, IT yönet-

icileri, IT ve risk yöneminden sorumlu orta seviye organizasyon yönecileri, iç kontrol ve denem ekip 

üyeleri, IT eksperleri ve danışmanlar
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•Temel risk kavramı ve bilgi teknolojileri risk terminolojisi 

  -Risk, varlık, açıklık, tehdit ve kontrol tanımları 

•Sık karşılaşılan BT risk alanları 

  -Risk alanlarına dair yaşanmış örnekler (Haberleşme altyapısı, enerji kesinleri, saldırılar, sabotajlar vb.) 

•BT risk yönemini içeren standartlar ve çerçeveler 

  -ISO/IEC 27005 - Informaon security risk management 

    -ISO/IEC 27001 - Informaon security management systems — Requirements 

  -COBIT- Control Objecve for Informaon and Related Technologies 

  -ITIL- Informaon Technology Infrastructure Library 

  -BS 25999- Business Connuity Management Standard 

  -NIST 800-30 Risk Management Guide for Informaon Technology Systems 

  -Bilgi teknolojileri risk yönemi 

  -Varlık belirleme çalışmaları 

    -Risk analizi 

  -Risk değerleme 

  -Risk işleme 

  -Raporlama 

•BT risk analizi metodolojilerine dair örnekler 

  -Eğitmen tarandan bizzat uygulanmış risk yönemi metodolojilerinin tanılması ve risk yönemi çalışmaları 

konusunda edinilmiş tecrübelerin paylaşılması. 

    -Seçilecek bir metodoloji üzerinden risk analizi çalıştayının gerçekleşrilmesi. 

•Fiziksel riskler ve önlemleri 

  -Doğal afetler, yangınlar, depremler vb 

  -İnsan kaynaklı fiziksel riskler (sabotaj, Vandalizm vb) 

  -Yangın ihbar ve söndürme sistemleri 

  -Depreme dayanıklı sistem odaları 

  -Fiziksel kontroller ve sivil savunma önlemleri 

    -Felakeen kurtarma merkezi tasarım teknikleri 
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•İnsan kaynaklı riskler ve önlemleri 

  -Personel bilgi yetersizliği ve ihmalleri 

  -İş kazaları ve personel hataları 

  -BT personeli kaynaklı riskler 

  -Teknik eğimler 

  -İç denem 

    -Kişisel yeterlilik ve serfikasyon 

•Teknoloji riskleri ve önlemleri 

  -Sistemlerin teknolojik ömrü 

  -Sistemleri çalışamaz hale geren etkenler 

  -Kapasite ve performans yönemi 

  -Kurulum dosyalarının güvenliği 

  -Destek anlaşmaları 

    -Teknolojik riskleri azaltan faktörler (eş yaşlandırma, bakım vb) 

  -Sözleşme yönemi 

•İş sürekliliği riskleri ve önlemleri 

  -Doğal, çevresel ve insan kaynaklı iş sürekliliği riskleri 

  -Sıkça karşılaşılan ve iş kesinsine neden olan olaylara ait örnekler 

  -İş sürekliliği risk analizi metodolojileri 

  -İş etki analizi metodolojileri 

    -İş sürekliliğini sağlamak amacı ile alınabilecek teknik önlemler 

  -İş sürekliliği planlaması ile ilgili tüm alt konular (iş sürekliliği planı, felakeen kurtarma planı, iş kurtarma planı, 

acil durum müdahale planı, tatbikat ve eğim)
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 Eğimin amacı kurumların denem ve kontrol sistemlerinin, yeni gelişmeler doğrultusunda değerlendir-

ilmesi ve suismal dahil tüm risklerin önlenmesi ve tespit edilmesi için personelin teknolojik bilgi seviye 

ve yetkinliğinin arrılmasıdır.

  Denem ve Riskten Sorumlu Yönem Kurulu Üyeleri ve Üst Yönem, Denem Komitesi, Teiş Kurulu, İç 

Denem, Risk Yönemi, İç Kontrol, Uyum Yönemi, Süreç Yönemi, Strateji Gelişrme, Soruşturma ve 

Güvenlik, IT Denem, IT Güvenlik, Fraud Yönemi, İlgili Kontrol Birimleri, Mali Denem, Mali Tahlil ve İsh-

barat, Risk Analizi, Mali İşler ve Hukuk.
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•Bilgi Güvenliği Değerlendirmeleri Temel Kavramları 

  -Açıklık ve saldırı eğilimleri 

  -Varlık, Tehdit, Açıklık, Saldırı ve Risk Kavramları 

•BT Denetlemeleri 

  -BT Denetleme Süreci 

  -Saha Çalışmaları 

    -Farklı Çerçeve ve Standartlar (COBIT, ISO/IEC 27001, BS 25999 vb.) için Ortak Denem Yaklaşımları 

•BT Denetleme Sürecinde Önemli Konular 

  -Denem taraflarıyla ilişkiler 

  -Sızma Testleri ve Denetlemeler 

  -Denem Kapsamı 

  -Kontrol Listeleri ve Otomak Araçlar 

•BT Denem Raporlarının İçeriği 

••Kontrol Listesi Bazlı BT Denemleri 

  -Kontrol Listeleri ve Talimatlar 

  -Genel Test Adımları 

•Kontrol Listeleri ile BT Denemi Uygulamaları 

•Otomak Araçların Kullanımı (Uygulamalı) 

  -Keşif Araçları 

  -Port Tarayıcılar 

•O•Otomak Araçların Kullanımı-devam (Uygulamalı) 

  -Ağ Dinleme Araçları 

•Otomak Araçların Kullanımı-devam (Uygulamalı) 

  -Yapılandırma Kontrol Araçları 

•Otomak Araçların Kullanımı-devam (Uygulamalı) 

  -Açıklık Tarama Araçları
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  İşletmelerin varlığı boyunca oluşturdukları stratejiler, aldıkları kararlar, yöne kleri süreçler, operasyon-

lar ve projeler dahil olmak üzere, herhangi bir ayrım gözetmeksizin muhtemel olası risklerin belirlenmesi, 

meydana gerebileceği olumsuzluklara karşı alınabilecek önlem ve kontrol/izleme yöntemleri hakkında 

temel prensip ve kuralların gerilmesidir. 

•Risk Yönemi; farklı birimlerde tespit edilen ve farklı etkileri olan ancak birbirini etkileyen risklerin, tutarlı 

ve kurum için en opmal şekilde yönelmesi ve kurum genelinde ortak risk algısının oluşturulmasını sağlar. 

Risk yönemi kurumlara aşağıdaki yararları sağlar; 

•Organizasyon birimlerinde sorumluluk yaratma 

•Açıklık ve şeffaflık kültürünü güçlendirme 

•Süreçlerin etkin bir şekilde ve önleyici yaklaşımla yönelmesi 

•Farkındalığı arrma 

•Etkin kaynak planlama 

•Yönetsel karar verme ve gözem süreçlerini iyileşrme 

•Sürdürülebilir karlılığın sağlanması 

  Süreç Sahipleri, Şirket Sahipleri, Üst Düzey Şirket Yönecileri, Bölüm Yönecileri ve Çalışanları.
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•Risk Yönemi Nedir ? 

•Risk Yönemi Tanımları 

•Risk Yönemi Metodolojisi 

•ISO 31000 Standardının içeriği 

•Varlıkların Tespi Nasıl yapılır? 

•Riskler nasıl belirlenir? 

•Hed•Hedeflere ulaşmadaki zafiyetler ve açıklıklar nelerdir? 

•Riskler nasıl analiz edilir? 

•Riskler Nasıl Değerlendirilir? 

•Risk İşleme Planları Nasıl Oluşturulur? 

•Risklerin İzlenmesi ve Gözden geçirilmesi 

•Risk Değerlendirme Yaklaşımı nasıl olmalıdır? 

•Risk Komitesi Görev Dağılımın yapılması 

•Risk •Risk Yönem Prosedürlerinin oluşturulması 

•Varlık Envanter Formanın hazırlanması 

•Risk Belirleme Raporlarının oluşturulması 

•Risk Değerlendirme Planlarının oluşturulması 

•Risk İşleme Planlarının oluşturulması

•Risk onay Formlarının oluşturulması 

•Stratejik planda yer alan hedeflerin incelenmesi 

•Bütün•Bütün Birimlerin Stratejik Planda yer alan hedeflerinin incelenmesi birim hedeflerinin tespi ve stratejik plan 

hedeflerine ve birim hedeflerine göre risklerin belirlenmesi değerlendirilmesi Form ve Planlara işlenmesi


