
                        

TTNET’in Bilgi Güvenliği Yönetimi  
ISO27001 standartlarında

İnnova ile birlikte belgelendirme öncesindeki projelendirme 
sürecini ve proje sonrasındaki denetim sürecini mükemmel 
şekilde tamamladık. Bu hazırlıklar sonucunda ISO 27001 
sertifikasını almaya hak kazandık.
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TTNET’in güvenlik çalışmaları 
dünya çapında belgelendi

T
TNET bilgi güvenliği konusundaki titiz çalışmalarını taçlan-

dırmak amacıyla dünya çapında kabul gören ISO 27001 Bilgi 

Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı sertifikasına başvur-

maya karar verdi. Bu proje sürecinde İnnova ile birlikte çalışa-

mayı tercih eden TTNET, sertifikasyon öncesi projelendirme ve hazırlık 

çalışmalarını 2009 yılının Haziran ayında başlattı. TTNET bilgi varlıkları ile 

ilgili tüm konuların titizlikle incelendiği bu süreç 1 yıl içerisinde tamam-

landı ve TTNET başarılı geçen bir denetimin ardından Bilgi Güvenliği 

konusundaki yetkinliğini uluslararası arenada en çok kabul gören, bilgi 

güvenliğini kapsamlı ve tüm boyutları ile inceleyen dünyada kabul gör-

müş ve sektör bağımsız ISO27001 sertifikası ile taçlandırdı. Bir yıl içinde 

geçen zamanı çok iyi değerlendirdiklerini ve İnnova ile çok verimli bir iş-

birliği gerçekleştirdiklerini belirten TTNET Bilgi Güvenliği Yöneticisi ve 

ISO 27001 Proje Yöneticisi Kubilay Önder “Bu projede yer alan tüm İn-

nova danışmanları bizlere, TTNET’in bir çalışanı gibi mükemmel hizmet 

sundular” diyerek projeden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. 

Süreç mükemmel şekilde tamamlandı

“Belgelendirme öncesindeki projelendirme sürecini ve proje sonrasında-

ki denetim sürecini mükemmel şekilde tamamladık.14-18 Haziran 2010 

haftasında denetime girdik ve ISO 27001 sertifikasını almaya hak kazan-

dık” diyen Önder, kurum olarak zor ve meşakkatli bir süreçten geçtikle-

rini, bir yıl boyunca detaylı bir planlama yaptıklarını ifade ediyor. Bu bir 

yıllık süre içerisinde öncelikle TTNET’in hedefleri ve iş süreçleri belirlen-

di. Ardından tüm bilgi varlıkları tanımlandı ve sınıflandırıldı. Mevcut yapı 

üzerindeki kontrollerin risk analizleri ve değerlendirmeleri gerçekleşti-

rildi. Dahili ve harici pek çok noktadan zaafiyet ve sızma testleri yapıl-

dı. Güvenlik politikaları, standartları, prosedürler, formlar ve yönergeler 

içeren 50’den fazla döküman hazırlandı. Bu çalışmaların ışığında TTNET 

yetkilileri de prosedürlerini gözden geçirirerek iş süreçlerini revize ettiler 

TTNET bilgi güvenliği alanındaki titiz çalışmalarını, tüm dünyada en 
kapsamlı sertifika olarak kabul gören ISO 27001 belgesiyle taçlandırdı. 
İnnova bilgi güvenliği danışmanları ile birlikte çalışmayı tercih eden TTNET, 
bir yıllık süreç içerisinde bilgi varlıklarına yönelik tüm riskleri detaylıca 
inceledi ve gerekli önlemler için politika ve prosedürlerini belirledi.

Başarı Öyküleri
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‘‘ ISO 27001 

Sürecinin tümünü 

SOrunSuz şekilde 

tamamlamamIzda 

innOva’dan aldIğImIz 

kuSurSuz hizmetlerin 

büyük payI var. 

‘‘

ISO 27001 bir kurumun tüm  bilgi varlıkları-
nın güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan bir 

yönetim sistemi… Yola çıkış nedeni ise şu: 
Güvenlik tehditlerinin artmasıyla beraber sa-
dece teknolojik önlemlerle bilgi güvenliğinin 

sağlanamayacağı ortaya çıktı. Sadece bil-
gi teknolojileri departmanının ve benzeri bö-
lümlerin bu konuya önem vermesinin yeter-
siz kaldığı görüldü. Gerçekte prosedürlerin, 
teknolojilerin, insanların, politikaların ve sü-
reçlerin bir bütün olarak yönetilmesi halin-

de güvenliğin daha iyi sağlanabileceği orta-
ya çıktı. Bundan yola çıkarak, önce bir İngi-
liz standardı olarak yayınlanan BS17799 za-

manla evirilerek bugünkü ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı’na 

ulaşıldı. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemleri 

Standardı nedir?



ve iş sürekliliği planlarını oluşturdular.  Son olarak İnnova danış-

manları bir final provası niteliğinde olan ISO27001 güvenlik de-

netimlerini gerçekleştirdiler ve sertifika kuruluşunun gerçek de-

netimi için tüm şartlar uygun hale getirildi. Bu çalışma süresin-

ce iNNOVA’nın CISSP, CISA, CEH, ISO27001 Lead Auditor ve 

ISO20000 Lead Auditor sertifikalarına sahip deneyimli güvenlik 

danışmanları TTNET ofisinde sürekli mesai yaptılar.

Eksik ve güçlü yönlerimizi farkettik

Proje sürecinde İnnova çalışanlarını her zaman yapıcı bulduğunu 

söyleyen Önder, bu projede çalıştığı danışmanların tecrübe, bil-

gi ve birikimlerini birleştirerek TTNET’e yansıttıklarını, bu saye-

de proje sonucunda, daha önce fark edemedikleri bazı konular-

da farkındalık yarattıklarını dile getirdi. Önder, “Güvenlikle ilgi-

li eksik ve güçlü yönlerimizi fark ettik. Riskli durumlarda ne yap-

mak gerektiğini öğrendik. 

Bundan sonra müşterilerimizin ve şirket bilgilerimizin daha gü-

venli hale nasıl gelebileceğini gördük ve bunu sağladık. Ha-

len de bunun için çalışıyoruz” diyor. TTNET’e hizmet veren İn-

nova danışmanlarının her zaman desteğe hazır olduklarını be-

lirten Önder İnnova’nın hizmet kalitesini; “Sorduğumuz sorula-

ra her zaman doğru yanıtlar aldık. Yardıma ihtiyaç duyduğumuz-

da İnnova her an yanımızda oldu. Danışmanlarımız konuya fazla-

sıyla hakim, üstelik bu yetkinlikleri sayesinde çok hızlı geri dönüş 

yapıyorlar. Projede başarılı olmamızda bu faktörler göz ardı edil-

memeli” sözleriyle ifade ediyor. 

 Güvenlik eğitimleri: Uygulamalı ve teorik eğitimler.

 Organizasyonun değerlendirilmesi: Bilgi işlem departmanının genel or-

ganizasyondaki yeri ve diğer birimler ile koordinasyon sürecindeki gö-

rev tanımlamalarının yapılması.

 prosedürlerin incelenmesi: Mevcut bilişim prosedürlerinin incelenmesi 

ve bilinçlendirme analizleri.

 bilişim alt yapısının tespiti ve incelenmesi: Tüm donanım, yazılım ve ağ 

elemanlarının incelenmesi.

 bilgi varlıklarının tespiti ve derecelendirilmesi: Bilgi varlıklarının tespiti ve 

gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından sınıflandırılması.

 risk yönetimi yönteminin tespiti: Maliyet ve önem bazlı tehlike ve risk-

lerin etkisinin tespiti ve tüm kritik bilgi varlıklarına uyarlanması.

 kritik bilgilerin belirlenmesi: Kritik derecedeki bilgiler ile ilgili detaylı 

analizlerin gerçekleştirilmesi.

 tehlike analizi: Tehlike gruplarının oluşturulması, bilgiler üzerindeki tehlike 

atamaları ve ISO27001 etki alanına ait tehlikelerin değerlendirilmesi.

  zaafiyet ve Sızma testleri: Veritabanları, yönlendiriciler ve sunucuların 

çeşitli yetki dereceleriyle test edilmesi.

 açıkların tespit edilmesi: Çeşitli araçlar ve manuel yöntemler ile işletim 

sistemi, yazılımlar ve uygulamalar üzerindeki açıkların tespiti.

 Güvenlik gereklerinin belirlenmesi: Her bir bilgi varlığı için gereklilikle-

rin tespiti, maliyetlere göre analizleri, kalıcı risklerin belirlenmesi. Buna 

göre politikalar, standartlar, kılavular, prosedürler, talimatlar ve formlar-

dan oluşan çeşitli belgelerin hazırlanması.

 Son güvenlik denetimlerinin gerçekleştirilmesi: ISO27001 gözden ge-

çirme denetimi sonrasında iyileştirme önerileri. 

 ISO27001 güvenlik el kitabının hazırlanması: Kitabın beraberinde mev-

cut süreçler ile entegrasyonunda da yardım edilmesi.

BİR YILLIK SÜREÇTE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ...

‘‘ Güvenlikle ilgili eksik ve 
güçlü yönlerimizi fark ettik. riskli 
durumlarda ne yapmak gerektiğini 
öğrendik. böylece müşterilerimizin 
ve şirket bilgilerimizin daha güvenli 
hale nasıl gelebileceğini gördük ve 
bunu sağladık. 

‘‘



Değişen iletişim ihtiyaçlarını göz önüne alarak, müşterilerine bugünün ve geleceğin iletişim teknolojilerini sunan TTNET, geliştirdiği kurumsal ve bireysel hizmetle-
riyle sektörde öncü rol oynamaktadır. Bugün Türkiye’nin 81 ilinde 6 milyonu aşkın müşterisine hizmet veren TTNET’in ürün portföyünde ADSL/VDSL2-hızlı internet 
erişimi,  WiFi kablosuz internet erişimi ve iPass işbirliği ile TTNET WiFi yurtdışı erişim hizmeti, G.SHDSL, Metro Ethernet, ATM ve Frame Relay internet erişim 
hizmetleri bulunmaktadır. TTNET iletişim teknolojilerinin üç temel bileşeni olan internet, televizyon ve telefonu birlikte sahiplenmektedir. Sinema ve televizyonu 
taşınabilir hale getiren Tivibu ve genişbant internet bağlantısı üzerinden alıcı aracılığıyla yüksek kalitede yayın yapan yeni nesil TV platformu IPtivibu’nun yanı sıra, 
Avea işbirliği ile TTNET Mobil markası altında GSM ve 3G dahil tüm cep telefonu hizmetleri de TTNET müşterilerine sunulmaktadır. www.ttnet.com.tr

İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş, farklı teknolojilerde bilgi birikimine sahip 650 kişilik profesyonel kadrosu ile Türkiye’nin önde gelen bilişim çözümleri firmasıdır. 
1999’dan bugüne telekomünikasyon, finans, üretim, kamu ve hizmet sektörleri başta olmak üzere her sektördeki kuruluşlara platform bağımsız çözümler sunan 
İnnova, sahip olduğu ISO 9001:2000 sertifikasıyla ürettiği çözümleri şimdiye kadar 20’den fazla ülkeye ihraç etmeyi başarmıştır. İnnova’nın faaliyet alanları arasında 
telekomünikasyon sektörü yazılımları, ERP, CRM, BI uygulamaları, portaller, müşteriye özel yazılımlar, bilgi teknolojileri yönetim sistemleri, güvenlik çözümleri ve 
kiosk sistemleri yer almaktadır. 2007 yılında Türk Telekom grup şirketleri bünyesine dahil olan İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş, İstanbul, Ankara ve Dubai’deki ana 
ofisleri dışında İzmir, Antalya, Adana ve Erzurum illerinde destek ofisleri üzerinden faaliyetlerine devam etmektedir.

GELECEĞE HAZIR CÖZÜMLERGELECEĞE HAZIR CÖZÜMLER

istanbul ofis: 
İTÜ Ayazağa Kampüsü
Teknokent ARI 4 Binası
34469 Maslak
tel: 0212 329 70 00
faks: 0212 286 44 02

ankara ofis: 
ODTÜ İkizleri Ar-Ge Binası
06531 ODTÜ Teknokent  
Ankara
tel: (312) 210 16 86
faks: (312) 210 16 96

dubai ofis: 
Dubai Internet City, 
Shatha Tower
Ofis No: 3309 Dubai - UAE
tel: 09 (714) 431 39 44 
faks: 09 (714) 390 87 23 

www.innova.com.tr
info@innova.com.tr

iNNOVA ISO9001:2000 
belgesine sahiptir.

“TTNET ile yürüttüğümüz proje hem ISO 27001 uyumu konusundaki, hem de 
telekomünikasyon sektöründeki bilgi ve tecrübemizi pekiştirdi. TTNET’in konuya gösterdiği 
önem ve hassasiyet övgüye değerdi. Ülkemizdeki diğer kurumların ve firmaların da 
sorumluluklarını önceliklendirip, benzeri başarılı projelere imza atmasını ve tüm 
vatandaşlarımızın bilgilerinin güvenliğini sağlamalarını diliyoruz.”
Burak Bestel, İnnova Teknoloji Çözümleri Danışmanlık Yöneticisi


