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Giriş - 0.1 Genel

Hemen hemen her kuruluş Kişi Tespit Bilgisini [Kişisel Olarak
Tanımlanabilir Bilgileri (PII)] işler. Ayrıca, bir kuruluşun
KTB'nin işlenmesi ile ilgili olarak diğer kuruluşlarla işbirliği
yapması gereken durumların sayısı gibi, işlenen KTB'nin
miktarı ve türleri de artmaktadır. KTB'nin işlenmesi
bağlamında mahremiyetin korunması, tüm dünyada özel
mevzuat ve/veya düzenleme konusu olduğu kadar toplumsal
bir ihtiyaçtır.
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Giriş - 0.1 Genel

ISO/IEC 27001'de tanımlanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
(ISMS/BGYS), yeni bir Yönetim Sistemi geliştirmeye gerek
kalmadan sektöre özgü gereksinimlerin eklenmesine izin
verecek şekilde tasarlanmıştır.
Sektöre özgü olanlar da dahil olmak üzere ISO Yönetim
Sistemi standartları, ayrı ayrı veya birleşik Yönetim Sistemi
olarak uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
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Giriş - 0.1 Genel

Kişisel bilgilerin korunması için gereksinimler ve rehberlik,
kuruluşun bağlamına, özellikle ulusal mevzuatın ve/veya
düzenlemenin mevcut olduğu yere göre değişir. ISO/IEC
27001, bu bağlamın anlaşılmasını ve dikkate alınmasını
gerektirir. Bu belge aşağıdakilerle eşleştirme içerir:
- ISO/IEC 29100'de tanımlanan gizlilik çerçevesi ve ilkeleri,
- ISO/IEC 27018,
- ISO/IEC 29151, ve
- AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği.
Bununla birlikte, bunların yerel mevzuat ve/veya düzenlemeleri dikkate alarak
yorumlanması gerekebilir.
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Giriş - 0.1 Genel

Bu standart, veri sorumluları [PII kontrolörleri] (ortak veri
sorumluları dahil) ve veri işleyenler [PII işlemciler] (veri
işleyenleri alt yüklenici olarak kullananlar ve veri işleyenlere
alt yüklenicileri olarak bu KTB'yi işleyenler dahil) tarafından
kullanılabilir.
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Giriş - 0.1 Genel

Bu standarttaki gereksinimlere uyan bir kuruluş, KTB
işlenmesini nasıl ele aldığına dair belgesel kanıtlar
üretecektir. Bu tür kanıtlar, KTB'nin işlenmesinin karşılıklı
olarak ilgili olduğu iş ortakları ile anlaşmaları kolaylaştırmak
için kullanılabilir. Bu aynı zamanda diğer paydaşlarla
ilişkilerde de yardımcı olabilir. Bu belgenin ISO/IEC 27001 ile
birlikte kullanılması, istenirse, bu kanıtların bağımsız olarak
doğrulanmasını sağlayabilir.
Bu belge başlangıçta ISO/IEC 27552 olarak geliştirilmiştir.
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0.2 Diğer yönetim sistemi standartlarıyla uyumluluk

Bu belge, ISO tarafından Yönetim Sistemi Standartları
arasındaki uyumu geliştirmek için geliştirilen çerçeveyi
uygular.
Bu belge, bir kuruluşun PIMS'ini diğer Yönetim Sistemi
standartlarının gereksinimleriyle uyumlu hale getirmesini
veya entegre etmesini sağlar.

PIMS = «Privacy Information Management System»
GKBYS = «Gizli Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi»
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1 Kapsam

Bu belge, kuruluş bağlamında gizlilik yönetimi için ISO/IEC
27001 ve ISO/IEC 27002'nin eklentisi şeklinde bir Gizli Kişisel
Bilgi Yönetim Sistemi (PIMS/GKBYS) oluşturulması,
uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi
için gereksinimleri belirtir ve rehberlik sağlar.
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1 Kapsam

Bu belge, PIMS ile ilgili gereksinimleri belirtir ve KTB
işlenmesinde sorumluluk ve hesap verebilirliğe sahip olan,
veri sorumluları ve veri işleyenler için rehberlik sağlar.
Bu belge, kamu ve özel şirketler, devlet kurumları ve kar
amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere, bir
ISMS/BGYS içinde KTB'yi işleyen veri sorumluları ve/veya veri
işleyenler de dahil olmak üzere her tür ve büyüklükteki
kuruluş için geçerlidir.
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2 Normatif Referanslar

Aşağıdaki belgeler, içeriğinin bir kısmı veya tamamı bu belgenin
gereksinimlerini oluşturacak şekilde metinde belirtilmiştir. Tarihli
referanslar için sadece belirtilen baskı geçerlidir. Tarihsiz referanslar
için, referans verilen belgenin en son baskısı (değişiklikler dahil)
geçerlidir.
ISO / IEC 27000, Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim
sistemleri - Genel bakış ve kelime bilgisi
ISO / IEC 27001: 2013, Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği
yönetim sistemleri - Gereksinimler
ISO / IEC 27002: 2013, Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği
kontrolleri için uygulama esasları
ISO / IEC 29100, Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Gizlilik (Kişisel gizlilik)
çerçevesi
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Normatif ve İlişkili Standartlar
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3 Terimler, Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu dokümanın amaçları bakımından, ISO/IEC 27000 ve
ISO/IEC 29100 ile aşağıda verilen terimler ve tanımlar
geçerlidir. ISO ve IEC, standardizasyonda kullanım için
aşağıdaki adreslerde terminolojik veri tabanları
bulundurmaktadır:
- ISO Online tarama platformu: https: // www .iso .org / obp
adresinden edinilebilir
- IEC Electropedia: http: // www .electropedia .org /
adresinden edinilebilir



ISO/IEC 29100:2011+A1:2018

Information technology —
Security techniques — Privacy
framework

15
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Terimler, Tanımlar ve Kısaltmalar

ISO29100 KVKK

PII : Personally Identifiable Information KTB : Kişi Tespit Bilgisi Kişisel Veri

PII Principal KTB Kişisi Veri Konusu

PII Controller KTB Kontrolcüsü Veri Sorumlusu

PII Processor KTB İşleyicisi Veri İşleyen

Third Party 3. Taraf veya KTB 
Kontrolcüsü

Natural Person Gerçek Kişi İlgili Kişi

PII Provider KTB Sağlayıcısı

PII Recipient KTB Alıcısı
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Terimler, Tanımlar ve Kısaltmalar

ISO29100

Pseudonymous data Takma adlı veri PII / KTB

Anonymization Anonimleştirme PII / KTB   Değil

Unsolicited PII İstenmeyen KTB Bir web sitesinde anonim bir geri bildirim 
formu bağlamında sağlanan ek KTB 

Sensitive PII Hassas KTB
(KVKK; «Özel 
Nitelikli Kişisel 
Veri»)

ırk, etnik köken, dini veya felsefi inançlar, 
siyasi görüşler, sendika üyeliği, cinsel 
yaşam tarzı veya yönelim ve KTB 
sahibinin fiziksel veya zihinsel sağlığını 
ortaya çıkaran bilgiler

Metadata Büyük veri / Özet 
veri / {İçindekiler}

Kullanıcılara görünmez olsa bile, 
KTB sahibi paylaşılmamasını 
isteyebilir
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KTB Akışları
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KTB Tanımlayıcıları

Bilgi • SGK Num.
• Pasaport Num.
• Banka Hesap Num.
• Telefon Num.
• Konum Bilgisi
• Biyometrik Veri,
veya
• Bunlara yapılan 

bağlantılar / 
ilişkilendirmeler

ise KTB / PII
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KTB Tanımlayıcıları

Bilgi

• Soyadı + Çalıştığı Şirket
• Kadın + 45 Yaş + Avukat

ise Şirket içinde KTB / 
PII,
Fakat dışında değil



21

KTB Ayırt Edici Özellikleri

KTB olarak değerlendirilmek için bilgilerin mutlaka bir
tanımlayıcı ile ilişkilendirilmesi gerekmez. Bilgi, gerçek bir
kişiyi diğer gerçek kişilerden ayıran bir karakteristik içeriyorsa
veya bununla ilişkili ise (örneğin biyometrik veriler) KTB
olarak kabul edilecektir.
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KTB Ayırt Edici Özellikleri

Gerçek Kişiyi Tanımlamakta Kullanılan Özellikler

• Age or special needs of vulnerable natural 
persons

• Allegations of criminal conduct
• Any information collected during health 

services
• Bank account or credit card number
• Biometric identifier
• Credit card statements
• Criminal convictions or committed offences
• Criminal investigation reports
• Customer number
• Date of birth
• Diagnostic health information
• Disabilities

• Korunmasız gerçek kişilerin yaşı veya 
özel ihtiyaçları

• Cezai davranış iddiaları
• Sağlık hizmetleri sırasında toplanan 

bilgiler
• Banka hesabı veya kredi kartı numarası
• Biyometrik tanımlayıcı
• Kredi kartı ekstreleri
• Cezai hükümler veya işlenmiş suçlar
• Cezai soruşturma raporları
• Müşteri numarası
• Doğum tarihi
• Tanı sağlık bilgileri
• Engelliler
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KTB Ayırt Edici Özellikleri

Gerçek Kişiyi Tanımlamakta Kullanılan Özellikler

• Doctor bills
• Employees’ salaries and human 

resources files
• Financial profile
• Gender
• GPS position
• GPS trajectories
• Home address
• IP address
• Location derived from 

telecommunications systems
• Medical history
• Name

• Doktor faturaları
• Çalışanların maaşları ve insan kaynakları 

dosyaları
• Finansal profil
• Cinsiyet
• GPS konumu
• GPS yörüngeleri
• Ev Adresi
• IP adresi
• Telekomünikasyon sistemlerinden türetilen 

konum
• Tıbbi geçmiş
• Ad
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KTB Ayırt Edici Özellikleri

Gerçek Kişiyi Tanımlamakta Kullanılan Özellikler

• National identifiers (e.g., passport 
number)

• Personal e-mail address
• Personal identification numbers (PIN) or 

passwords
• Personal interests derived from tracking 

use of internet web sites
• Personal or behavioural profile
• Personal telephone number
• Photograph or video identifiable to a 

natural person
• Product and service preferences

• Ulusal tanımlayıcılar (örneğin, pasaport 
numarası)

• Kişisel e-posta adresi
• Kişisel kimlik numaraları (PIN) veya 

şifreler
• İnternet web sitelerinin kullanımını takip 

etmekten kaynaklanan kişisel çıkarlar
• Kişisel veya davranışsal profil
• Kişisel telefon numarası
• Gerçek bir kişi tarafından tanımlanabilir 

fotoğraf veya video
• Ürün ve hizmet tercihleri
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KTB Ayırt Edici Özellikleri

Gerçek Kişiyi Tanımlamakta Kullanılan Özellikler

• Racial or ethnic origin
• Religious or philosophical beliefs
• Sexual orientation
• Trade-union membership
• Utility bills

• Irksal veya etnik köken
• Dini veya felsefi inançlar
• Cinsel yönelim
• Sendika üyeliği
• Faturalar
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Gizlilik ilkelerine genel bakış

Bu standartta açıklanan gizlilik ilkeleri, bir dizi 'ülke' ve
uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen mevcut
ilkelerden türetilmiştir. Bu çerçeve; BİT sistemlerinde gizlilik
ilkelerinin uygulanmasına ve kuruluşun BİT sistemlerinde
uygulanacak gizlilik yönetim sistemlerinin geliştirilmesine
odaklanmaktadır. Bu gizlilik ilkeleri, gizlilik politikalarının ve
gizlilik kontrollerinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasına
rehberlik etmek için kullanılmalıdır. Ayrıca, bir kuruluştaki
kişisel gizlilik yönetimi programlarının performansının,
karşılaştırmalı değerlendirmesinin ve denetim hususlarının
izlenmesinde ve ölçülmesinde temel olarak kullanılabilirler.
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Gizlilik ilkelerine genel bakış

Bu ilkelerin bazı bağlamlarda uygulanmasını sınırlayabilecek
sosyal, kültürel, yasal ve ekonomik faktörlerdeki farklılıklara
rağmen, bu Uluslararası Standartta tanımlanan tüm ilkelerin
uygulanması tavsiye edilir. Bu ilkelerin istisnaları
sınırlandırılmalıdır.
Aşağıdaki gizlilik ilkeleri, bu Uluslararası Standardın temelini
oluşturur.
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Kişisel Gizlilik İlkeleri

(Privacy Principles)                                 Kişisel Gizlilik (Mahremiyet) İlkeleri

1 Consent and choice Onay (Rıza) ve tercih

2 Purpose legitimacy and specification Amaç meşruiyeti ve şartname

3 Collection limitation Toplama sınırlaması

4 Data minimization Veriyi en aza indirme

5 Use, retention and disclosure limitation Kullanım, saklama ve açıklama sınırlaması

6 Accuracy and quality Doğruluk ve kalite

7 Openness, transparency and notice Açıklık, şeffaflık ve uyarı (bildirim)

8 Individual participation and access Bireysel katılım ve erişim

9 Accountability Hesap verebilirlik

10 Information security Bilgi Güvenliği

11 Privacy compliance Kişisel Gizlilik uyumluluğu



29

Kişisel Verilerin İşlenme İlkeleri (KVKK)

Kişisel Verilerin İşlenme İlkeleri (KVKK)

1 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma 

2 Doğru ve gerektiğinde güncel olma 

3 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme 

4 İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma 

5 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan 
süre kadar muhafaza edilme



ISO/IEC 27701:2019 (devam)
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4 Genel – 4.1 Bu Belgenin Yapısı

Bu, ISO/IEC 27001:2013 ve ISO/IEC 27002:2013 ile ilgili
sektöre özgü bir belgedir.
Bu belge PIMS'e özgü gereksinimlere odaklanmaktadır. Bu
belgeye uyum için, bu standarttaki ve ISO/IEC
27001:2013'teki gereksinimler temel alınmalıdır. Bu belge,
bilgi güvenliğine ek olarak, KTB'nin işlenmesinden potansiyel
olarak etkilenebilecek KTB kişilerinin gizliliğinin korunmasını
dikkate almak için ISO/IEC 27001:2013 gereksinimlerini de
kapsamaktadır. Daha iyi bir kavrayış için uygulama rehberi ve
gereksinimlerle ilgili diğer bilgiler dahildir.
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4 Genel – 4.1 Bu Belgenin Yapısı

Madde 5; PIMS'e özgü gereksinimleri ve veri sorumlusu veya
veri işleyeni olarak görev yapan bir kuruluşa uygun ISO/IEC
27001 bilgi güvenliği gereksinimleriyle ilgili diğer bilgileri
vermektedir.

Not 1: Bütünlük için, Madde 5, PIMS'ye özgü gereksinimler
veya diğer bilgilerin olmadığı durumlarda bile, ISO/IEC
27001:2013'teki şartları içeren her bir madde için bir alt
madde içerir.
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4 Genel – 4.1 Bu Belgenin Yapısı

Madde 6; veri sorumlusu veya veri işleyen olarak görev
yapan bir kuruluş için ISO/IEC 27002 ve PIMS'ye özgü bilgi
güvenliği kontrolleriyle ilgili PIMS'e özel rehberlik ve diğer
bilgileri vermektedir.

Not 2: Tamlık açısından, Madde 6, PIMS'ye özgü rehberlik
veya başka bilgi bulunmadığı durumlarda bile, ISO/IEC
27002:2013'teki hedefleri veya kontrolleri içeren her bir
madde için bir alt madde içerir.
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4 Genel – 4.1 Bu Belgenin Yapısı

Madde 7; veri sorumluları için ek ISO/IEC 27002 rehberliği ve
Madde 8; veri işleyenler için ek ISO/IEC 27002 rehberliği
sağlar.

Ek A; veri sorumlusu olarak hareket eden bir kuruluş için
PIMS'e özgü kontrol hedeflerini ve kontrollerini listeler (bir
veri işleyen kullanıyor olsun ya da olmasın ve başka bir veri
sorumlusu ile birlikte hareket etsin veya etmesin).
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4 Genel – 4.1 Bu Belgenin Yapısı

Ek B; veri işleyen olarak hareket eden bir kuruluş için PIMS'e
özgü kontrol hedeflerini ve kontrollerini listeler (KTB'nin
işlenmesini ayrı bir veri işleyene alt yüklenici olarak verip
vermediği ve KTB'nin işlenmesinin veri işleyenlere alt
yüklenici olarak sağlanması dahil).

Ek C; ISO/IEC 29100 ile bir eşleştirme içermektedir.
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4 Genel – 4.1 Bu Belgenin Yapısı

Ek D; bu belgedeki kontrollerin Avrupa Birliği Genel Veri
Koruma Yönetmeliği ile eşleştirilmesini içermektedir.

Ek E; ISO/IEC 27018 ve ISO/IEC 29151 ile bir eşleştirme
içermektedir.

Ek F; ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002'nin KTB işlenirken
gizliliğin (kişisel) korunması ile ilgili hususların nasıl
genişletildiğini açıklamaktadır.
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4.2 ISO/IEC 27001: 2013 gereksinimlerinin 
uygulanması
Tablo 1, ISO/IEC 27001 ile ilgili olarak bu belgedeki PIMS'e
özgü gereksinimlerin yerini vermektedir.

NOT: 5.1'e göre “bilgi güvenliği” nin genişletilmiş yorumu, PIMS'e özgü
gereksinimler olmasa bile her zaman geçerlidir.



38

4.2 ISO/IEC 27001: 2013 gereksinimlerinin 
uygulanması

ISO/IEC 

27001:2013 

Maddesi

Başlık Bu 

Dokümandaki 

Alt Madde

Açıklamalar

4 Kuruluşun Bağlamı 5.2 Ek şartlar

5 Liderlik 5.3 PIMS’e özgü şartlar yok

6 Planlama 5.4 Ek şartlar

7 Destek 5.5 PIMS’e özgü şartlar yok

8 Operasyon 5.6 PIMS’e özgü şartlar yok

9 Performans 

Değerlendirmesi

5.7 PIMS’e özgü şartlar yok

10 İyileştirme 5.8 PIMS’e özgü şartlar yok

Tablo 1 - ISO/IEC 27001:2013'te kontrollerin uygulanması için PIMS'e özgü gereksinimlerin ve diğer bilgilerin yeri
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4.3 ISO / IEC 27002: 2013 rehberlerinin 
(rehberliğinin) uygulanması
Tablo 2, ISO/IEC 27002 ile ilgili olarak bu belgedeki PIMS'e
özel rehberin yerini vermektedir.

NOT: 6.1'e göre “bilgi güvenliği” nin genişletilmiş yorumu, PIMS'e özgü rehberlik
olmasa bile daima geçerlidir.
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4.3 ISO / IEC 27002: 2013 rehberlerinin 
(rehberliğinin) uygulanması
ISO/IEC 

27002:201

3 Maddesi

Başlık Bu 

Dokümandaki 

Alt Madde

Açıklamalar

5 Bilgi güvenliği politikaları 6.2 Ek rehberlik
6 Bilgi güvenliği organizasyonu 6.3 Ek rehberlik
7 İnsan kaynakları güvenliği 6.4 Ek rehberlik
8 Varlık yönetimi 6.5 Ek rehberlik
9 Erişim kontrolü 6.6 Ek rehberlik

10 Kriptografi 6.7 Ek rehberlik
11 Fiziksel ve çevresel güvenlik 6.8 Ek rehberlik
12 Operasyonların güvenliği 6.9 Ek rehberlik
13 Haberleşme (İletişim) Güvenliği 6.10 Ek rehberlik
14 Sistemleri edinim, geliştirme ve bakım 6.11 Ek rehberlik
15 Tedarikçi ilişkileri 6.12 Ek rehberlik
16 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi 6.13 Ek rehberlik
17 İş sürekliliği yönetiminin bilgi güvenliği hususları 6.14 PIMS’e özgü rehberlik yok

18 Uyum 6.15 Ek rehberlik
Tablo 2 - ISO/IEC 27002: 2013'teki kontrollerin uygulanması için PIMS'e özel rehberin yeri ve diğer bilgiler
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4.4 Müşteri

Kuruluşun rolüne bağlı olarak (bkz. 5.2.1), "müşteri"
şunlardan biri olarak anlaşılabilir:

a) bir veri sorumlusu ile sözleşmesi olan bir kuruluş (ör; veri
sorumlusunun müşterisi),

Not 1: Bu, ortak veri sorumlusu olan bir kuruluş için geçerli
olabilir.
Not 2: Bir işletmede, iş-tüketici ilişkisi olan bir kişiye bu
belgede "KTB kişisi" denir.
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4.4 Müşteri

b) bir veri işleyen ile sözleşmesi olan bir veri sorumlusu
(örneğin veri işleyenin müşterisi) ,

veya
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4.4 Müşteri

c) KTB işleme için bir alt yüklenici ile sözleşmesi olan bir veri
işleyen (ör; sözleşmeli KTB alt veri işleyicisinin müşterisi).
[veri işleyen ile sözleşmesi olan bir alt yüklenicinin veri işleyeni]

Not 3: Madde 6'da “müşteri” den bahsedildiğinde, ilgili
hükümler a), b) veya c) bağlamında uygulanabilir.
Not 4: Madde 7 ve Ek A'da “müşteri” ye atıfta
bulunulduğunda, ilişki hükümleri a) bağlamında geçerlidir.
Not 5: Madde 8 ve Ek B'de "müşteri" olarak bahsedildiğinde,
ilişki hükümleri b) ve / veya c) bağlamında uygulanabilir.
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5. PIMS’e Özgü ISO27001 ile ilgili özel gereksinimler

5.1 Genel
ISO/IEC 27001:2013'ün "bilgi güvenliğinden" bahseden
gereksinimleri, KTB'nin işlenmesinden potansiyel olarak
etkilenmiş olacak kişisel gizliliğin korunmasına genişletilecektir.

NOT: Pratikte, ISO/IEC 27001:2013'te "bilgi güvenliği"nin
kullanıldığı yerlerde, bunun yerine "bilgi güvenliği ve kişisel
gizlilik" kullanılır (bkz. Ek F).
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5.2 Kuruluşun Bağlamı

5.2.1 Kuruluşu ve Bağlamını Anlama
ISO/IEC 27001:2013 Madde 4.1’e ek gereksinim;
Kuruluş, bir Veri Sorumlusu (bir ortak Veri Sorumlusu dahil)
ve/veya bir Veri İşleyen olarak rolünü belirlemelidir.
Kuruluş, bağlamıyla ilgili olan ve PIMS'in amaçlanan
sonuçlarına ulaşma yeteneğini etkileyen dış ve iç faktörleri
belirlemelidir. Örneğin, bunlar şunları içerebilir:
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5.2 Kuruluşun Bağlamı

ISO/IEC 27001:2013 Madde 4.1’e ek gereksinim; (devam)

• geçerli gizlilik mevzuatı,
• geçerli düzenlemeler,
• uygulanabilir yargı kararları,
• uygulanabilir kuruluş bağlamı, yönetişim, politikalar ve

prosedürler,
• uygulanabilir idari kararlar,
• geçerli sözleşme gereksinimleri.
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5.2 Kuruluşun Bağlamı

ISO/IEC 27001:2013 Madde 4.1’e ek gereksinim; (devam)

Kuruluşun her iki rolde de (ör; veri sorumlusu ve veri işleyen)
hareket ettiği durumlarda, her biri ayrı bir kontrol grubuna
(önlemlere) tabi olan ayrı roller belirlenmelidir.

Not: Kuruluşun rolü; işlemenin amaçlarını ve araçlarını kimin
belirlediğine bağlı olmasından dolayı, KTB işlemenin her bir
örneği için farklı olabilir.
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5.2 Kuruluşun Bağlamı

5.2.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlama

ISO/IEC 27001:2013 Madde 4.2’e ek gereksinim;
Kuruluş, KTB kişileri de dahil olmak üzere KTB'nin işlenmesi ile
ilgili çıkarları veya sorumlulukları olanları ilgili taraflar (bkz.
ISO/IEC 27001:2013, 4.2) içine almalıdır.
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5.2 Kuruluşun Bağlamı

ISO/IEC 27001:2013 Madde 4.2’e ek gereksinim; (devam)
Not 1: Diğer ilgili taraflar; müşterileri (bakınız 4.4), denetim
otoritelerini, diğer veri sorumlularını, veri işleyen ve alt
yüklenicilerini içerebilir.
Not 2: KTB'nin işlenmesine ilişkin gereksinimler; yasal ve
düzenleyici gereksinimler, sözleşme yükümlülükleri ve
kuruluşun kendi amaçlarına göre oluşturulabilir. ISO/IEC
29100'de belirtilen gizlilik ilkeleri, KTB'nin işlenmesi ile ilgili
rehberlik sağlar.
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5.2 Kuruluşun Bağlamı

ISO/IEC 27001:2013 Madde 4.2’e ek gereksinim; (devam)
Not 3: Kuruluşun yükümlülüklerine uygunluğu gösteren bir
unsur olarak, bazı ilgili taraflar kuruluşun bu belgede belirtilen
yönetim sistemi ve/veya ilgili herhangi bir gereksinimler setini
içeren belirli standartlara uygun olmasını bekleyebilir. Bu
taraflar, bu standartlara bağımsız olarak denetlenmiş uygunluk
çağrısı yapabilirler.
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5.2 Kuruluşun Bağlamı

5.2.3 Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamının belirlenmesi
ISO/IEC 27001:2013 Madde 4.3’e ek gereksinim;
PIMS'in kapsamı belirlenirken, Kuruluş KTB'nin işlenmesini
dahil etmelidir.

Not: PIMS kapsamının belirlenmesi, 5.1'e göre “bilgi
güvenliği”nin genişletilmiş yorumu nedeniyle, bilgi güvenliği
yönetim sisteminin kapsamının revize
edilmesini/yenilenmesini gerektirebilir.
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5.2 Kuruluşun Bağlamı

5.2.4 Bilgi güvenliği yönetim sistemi
ISO/IEC 27001:2013 Madde 4.4’e ek gereksinim;
Kuruluş, Madde 5'teki gereksinimlerle genişletilen ISO/IEC
27001:2013 Madde 4 ila 10'un gereksinimlerine uygun olarak,
bir PIMS kurmalı, uygulamalı, sürdürmeli ve sürekli olarak
geliştirmelidir.
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5.3 Liderlik

5.3.1 Liderlik ve Taahhüt
5.3.2 Politika
5.3.3 Kurumsal rol, sorumluluk ve yetkiler

ISO/IEC 27001:2013, 5.1, 5.2 ve 5.3 'de belirtilen şartlar ve
5.1'de belirtilen yorum geçerlidir.
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5.4 Planlama

5.4.1 Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler
5.4.1.1 Genel
ISO/IEC 27001:2013, 6.1.1'de belirtilen şartlar ve 5.1'de
belirtilen yorum geçerlidir.
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5.4 Planlama

5.4.1.2 Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi
ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2'de belirtilen şartlar aşağıdaki
düzeltmelerle uygulanır.

ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2 c) 1) aşağıdaki gibi düzeltilir:
Kuruluş, PIMS kapsamında gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik
kaybı ile ilişkili riskleri tanımlamak için bilgi güvenliği risk
değerlendirme sürecini uygulamalıdır. Kuruluş, PIMS
kapsamında KTB'nin işlenmesiyle ilgili riskleri tanımlamak için
(kişisel bilgi) gizlilik riski değerlendirme sürecini uygulamalıdır.
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5.4 Planlama

ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2 c) 1) aşağıdaki gibi düzeltilir:
(devam)
Kuruluş, risk değerlendirme süreçleri boyunca bilgi güvenliği
ve kişisel tespit bilgisinin korunması arasındaki ilişkinin uygun
şekilde yönetilmesini sağlamalıdır.

Not: Kuruluş, entegre bir bilgi güvenliği ve gizlilik riski
değerlendirme süreci uygulayabilir veya bilgi güvenliği ve
KTB'nin işlenmesiyle ilgili riskler için iki ayrı süreç uygulayabilir.
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5.4 Planlama

ISO/IEC 27001:2013, 6.1.2 d) 1) aşağıdaki gibi düzeltilir:
Kuruluş, yukarıda düzeltilen ISO/IEC 27001: 2013, 6.1.2 c) 'de
tanımlanan risklerin gerçekleşmesi durumunda, hem kuruluş
hem de KTB Kişileri için potansiyel sonuçları
değerlendirmelidir.
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5.4 Planlama

5.4.1.3 Bilgi güvenliği risk işlemesi
ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3'de belirtilen şartlar aşağıdaki
eklemelerle uygulanır.

ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 c) aşağıdaki gibi düzeltilir:
ISO/IEC 27001:2013 6.1.3 b) 'de belirlenen kontroller, gerekli
kontrollerin atlanmadığını doğrulamak için, Ek A ve/veya Ek
B’deki kontroller ile ve ISO/IEC 27001:2013 Ek A'daki
kontrollerle karşılaştırılmalıdır.
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5.4 Planlama

ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 c) aşağıdaki gibi düzeltilir: (devam)
Risklerin işlenmesi için ISO/IEC 27001:2013 Ek A'daki kontrol
hedefleri ve kontrollerinin uygulanabilirliği değerlendirilirken,
kontrol hedefleri ve kontrolleri; hem bilgi güvenliği riskleri
hem de KTB’nin işlenmesi ile ilgili riskler bağlamında ve KTB
kişileri için riskler de dahil olmak üzere dikkate alınmalıdır.
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5.4 Planlama

ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 d) aşağıdaki gibi düzeltilir:
Aşağıdakileri içeren bir Uygulanabilirlik Bildirgesi hazırlayın:
• gerekli kontroller [bkz. ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 b) ve c)],
• dahil edilmelerinin gerekçesi,
• gerekli kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı,
• Kuruluşun rolünü belirlemesine göre Ek A ve/veya Ek B ile

ISO/IEC 27001:2013 Ek A'daki kontrollerin hariç
tutulmasının gerekçesi (bkz. 5.2.1).



61

5.4 Planlama

ISO/IEC 27001:2013, 6.1.3 d) aşağıdaki gibi düzeltilir: (devam)

Eklerde listelenen tüm kontrol hedefleri ve kontrollerinin bir
PIMS uygulamasına dahil edilmesi gerekmez. Hariç tutma
gerekçesi; kontrollerin risk değerlendirmesi tarafından gerekli
görülmediği ve KTB kişisi için geçerli olanlar da dahil olmak
üzere mevzuat ve/veya yönetmeliğin gerektirmediği (veya
istisnalara tabi olduğu) yerleri içerebilir.
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5.4 Planlama

5.4.2 Bilgi güvenliği hedefleri ve onlara ulaşmak için
planlama
ISO/IEC 27001:2013, 6.2'de belirtilen şartlar ve 5.1'de
belirtilen yorum geçerlidir.
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5.5 Destek

ISO/IEC 27001:2013, 7.1-7.5.3'de belirtilen şartlar ve 5.1'de
belirtilen yorum geçerlidir.
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5.6 Operasyon

ISO/IEC 27001:2013, 8.1-8.3'de belirtilen şartlar ve 5.1'de
belirtilen yorum geçerlidir.
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5.7 Performans Değerlendirme

ISO/IEC 27001:2013, 9.1-9.3'de belirtilen şartlar ve 5.1'de
belirtilen yorum geçerlidir.
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5.8 İyileştirme

ISO/IEC 27001:2013, 10.1-10.2'de belirtilen şartlar ve 5.1'de
belirtilen yorum geçerlidir.
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6. PIMS’e Özgü ISO27002 ile ilgili özel gereksinimler

6.1 Genel
ISO/IEC 27002:2013'teki "bilgi güvenliğinden" bahseden
kurallar, KTB'nin işlenmesinden potansiyel olarak etkilenecek
şekilde (kişisel) gizliliğin korunmasına genişletilmelidir.

Not 1: Uygulamada, ISO/IEC 27002:2013'te "bilgi güvenliği"
nin kullanıldığı yerlerde, bunun yerine "bilgi güvenliği ve
(kişisel) gizlilik" uygulanır (bkz. Ek F).
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6. PIMS’e Özgü ISO27002 ile ilgili özel gereksinimler

6.1 Genel (devam)
Tüm kontrol hedefleri ve kontrolleri, hem bilgi güvenliğine
yönelik riskler hem de KTB'nin işlenmesiyle ilgili (kişisel) gizlilik
riskleri bağlamında dikkate alınmalıdır.

Not 2: Madde 6'daki özel hükümler tarafından aksi
belirtilmedikçe veya ilgili yargı kararları uymak amacıyla
kuruluş tarafından belirlenmedikçe, aynı rehber veri
sorumlusu ve veri işleyenleri için de geçerlidir.
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6.2 Bilgi Güvenliği Politikaları

6.2.1 Bilgi güvenliği için yönetim yönü
6.2.1.1 Bilgi güvenliği politikaları
ISO/IEC 27002:2013, 5.1.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
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6.2 Bilgi Güvenliği Politikaları

6.2.1.1 Bilgi güvenliği politikaları (devam)
ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği politikaları, 5.1.1 için ek
uygulama rehberi:
Kuruluş; yürürlükteki KTB koruma mevzuatına ve/veya
yönetmeliklerine, kuruluş ile ortakları, taşeronları ve
uygulanabilirse ilgili üçüncü tarafları (müşteriler, tedarikçiler
vb.) arasındaki sorumlulukların açıkça belirlenmesi için yapılan
sözleşme şartlarına uymak amacıyla, ayrı (kişisel) gizlilik
politikaları geliştirerek veya bilgi güvenliği politikalarını
güçlendirerek, destek ve taahhüt ile ilgili bir açıklama
yapmalıdır.
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6.2 Bilgi Güvenliği Politikaları

6.2.1.1 Bilgi güvenliği politikaları (devam)
5.1.1, Bilgi güvenliği politikaları, ISO/IEC 27002:2013 için ek
diğer bilgiler:
İster veri sorumlusu ister veri işleyen olsun, KTB'yi işleyen tüm
kuruluşlar, bilgi güvenliği politikalarının geliştirilmesi ve bakımı
sırasında, geçerli KTB koruma mevzuatını ve/veya
düzenlemelerini göz önünde bulundurmalıdır.
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6.3 Bilgi Güvenliği Organizasyonu

6.3.1 İç Organizasyon
6.3.1.1 Bilgi güvenliği rolleri ve sorumlulukları
ISO/IEC 27002:2013, 6.1.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği rolleri ve sorumlulukları,
6.1.1 için ek uygulama rehberi:
Kuruluş, KTB'nin işlenmesinde müşteri tarafından kullanılmak
üzere bir irtibat noktası belirlemelidir.
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6.3 Bilgi Güvenliği Organizasyonu

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği rolleri ve sorumlulukları,
6.1.1 için ek uygulama rehberi: (devam)
Kuruluş bir veri sorumlusu olduğunda, KTB kişilerinin
KTB’lerinin (bkz. 7.3.2) işlenmesiyle ilgili olarak bir irtibat
noktası belirlemelidir.
Kuruluş, KTB'nin işlenmesine ilişkin yürürlükteki tüm yasa ve
yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için kuruluş çapında
yönetişim ve (kişisel) gizlilik programının geliştirilmesi,
uygulanması, sürdürülmesi ve izlenmesinden sorumlu bir veya
daha fazla kişiyi atamalıdır.
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6.3 Bilgi Güvenliği Organizasyonu

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği rolleri ve sorumlulukları,
6.1.1 için ek uygulama rehberi: (devam)
Sorumlu kişi (gerektiğinde veya uygulanabildiğinde);
• bağımsız olmalı ve (kişisel) gizlilik risklerinin etkin

yönetimini sağlamak üzere doğrudan kuruluşun uygun
yönetim seviyesine rapor vermeli,

• KTB'nin işlenmesiyle ilgili tüm konuların yönetiminde yer
almalı,

• veri koruma mevzuatı, düzenlemesi ve uygulamasında
uzman olmalı,
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6.3 Bilgi Güvenliği Organizasyonu

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği rolleri ve sorumlulukları,
6.1.1 için ek uygulama rehberi: (devam)
Sorumlu kişi (gerektiğinde veya uygulanabildiğinde); (devam)

• denetim makamları için bir irtibat noktası görevi görmeli,
• KTB'nin işlenmesine ilişkin yükümlülükleri hakkında üst

yönetimi ve çalışanları bilgilendirmeli,
• kuruluş tarafından yürütülen (kişisel) gizlilik etkisi

değerlendirmelerine ilişkin tavsiyelerde bulunmalıdır.
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6.3 Bilgi Güvenliği Organizasyonu

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği rolleri ve sorumlulukları,
6.1.1 için ek uygulama rehberi: (devam)
Sorumlu kişi (gerektiğinde veya uygulanabildiğinde); (devam)

NOT: Böyle bir pozisyonun ne zaman gerekli olduğunu,
pozisyon ve rolüyle birlikte tanımlayan bazı yargı bölgelerinde,
böyle bir kişiye veri koruma görevlisi denir {BS10012 deki
“Data Protection Officer (DPO)”}. Bu pozisyon bir personel
tarafından yerine getirilebilir veya dış kaynaklardan
sağlanabilir.
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6.3 Bilgi Güvenliği Organizasyonu

6.3.1.2 Görevlerin ayrılığı
6.3.1.3 Otoritelerle iletişim
6.3.1.4 Özel ilgi grupları ile iletişim
6.3.1.5 Proje yönetiminde bilgi güvenliği

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 ve 6.1.5 de
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.3 Bilgi Güvenliği Organizasyonu

6.3.2 Taşınabilir cihazlar ve uzaktan çalışma
6.3.2.1 Taşınabilir cihaz politikası
ISO/IEC 27002:2013, 6.2.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:

ISO/IEC 27002:2013, Mobil cihaz politikası, 6.2.1 için ek
uygulama rehberi:
Kuruluş, taşınabilir cihazların kullanımının KTB’yi riske
atmamasını sağlamalıdır.
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6.3 Bilgi Güvenliği Organizasyonu

6.3.2.2 Uzaktan çalışma
ISO/IEC 27002:2013, 6.2.2 de belirtilen kontrol, uygulama
rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.4 İnsan Kaynakları Güvenliği

6.4.1 Çalışma öncesi
6.4.1.1 Tarama
6.4.1.2 Çalışma hüküm ve şartları (esasları)

6.4.2 Çalışma esnasında
6.4.2.1 Yönetim sorumlulukları
6.4.2.2 Bilgi güvenliği farkındalığı, öğretimi ve eğitim

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1 ve 7.2.2 de
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.4 İnsan Kaynakları Güvenliği

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği farkındalığı, öğretimi ve
eğitim, 7.2.2 için ek uygulama rehberi:
Kuruluşa olası sonuçlarının (ör; yasal sonuçlar, iş ve marka
kaybı veya itibar zararı), personele yönelik sonuçlarının (ör;
disiplin sonuçları), özellikle KTB'nin işlenmesindeki ihlaller
veya güvenlik kuralları ve prosedürler çerçevesinde KTB
kişisine olan sonuçların (ör; fiziksel, maddi ve duygusal
sonuçlar), farkındalığını sağlamak üzere, ihlal olayı raporlaması
dahil önlemler alınmalıdır.
Not: Bu tür önlemler, KTB'ye erişimi olan personel için uygun
periyodik eğitimin kullanımını içerebilir.
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6.4 İnsan Kaynakları Güvenliği

6.4.2.3 Disiplin prosedürleri
6.4.3 Çalışmanın sonlandırılması ve değişikliği

6.4.3.1 Çalışma sorumluluklarının sonlandırılması veya
değişikliği

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 7.2.3 ve 7.3.1 de belirtilen kontrol,
uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.5 Varlık Yönetimi

6.5.1 Varlıkların sorumluluğu
6.5.1.1 Varlık envanteri
6.5.1.2 Varlıkların sahipliği
6.5.1.3 Varlıkların kabul edilebilir kullanımı
6.5.1.4 Varlıkların iadesi

6.5.2 Bilgi sınıflandırması
6.5.2.1 Bilginin sınıflandırması

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 ve 8.2.1 de
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.5 Varlık Yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Bilginin sınıflandırması, 8.2.1 için ek
uygulama rehberi:

Kuruluşun bilgi sınıflandırma sistemi, uygulanan sistemin bir
parçası olarak, KTB'yi, açıkça göz önünde bulundurmalıdır.
Genel sınıflandırma sistemi içinde KTB'yi dikkate almak;
kuruluşun hangi KTB'yi (ör; tip, özel kategoriler) işlediğini, bu
KTB'nin depolandığı ve içinden akabileceği sistemleri
anlamanın ayrılmaz bir parçasıdır.
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6.5 Varlık Yönetimi

6.5.2.2 Bilginin etiketlenmesi
ISO/IEC 27002:2013, 8.2.2 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.

ISO/IEC 27002:2013, Bilginin etiketlenmesi, 8.2.2 için ek
uygulama rehberi:
Kuruluş, kontrolü altındaki kişilerin KTB'nin tanımı ve KTB olan
bilgilerin nasıl tanınacağı konusunda farkında olmasını
sağlamalıdır.
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6.5 Varlık Yönetimi

6.5.2.3 Varlıkların kullanımı

ISO/IEC 27002:2013, 8.2.3 de belirtilen kontrol, uygulama
rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.

6.5.3 Ortam işleme
6.5.3.1 Taşınabilir ortam yönetimi
ISO/IEC 27002:2013, 8.3.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
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6.5 Varlık Yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Taşınabilir ortam yönetimi, 8.3.1 için ek
uygulama rehberi:
Kuruluş, KTB'nin depolanması için kullanılan taşınabilir ortam
ve/veya cihazların kullanım şekillerini belgelemelidir. Mümkün
olan her durumda kuruluş, KTB depolarken, şifrelemeye izin
veren taşınabilir fiziksel ortam ve/veya cihazlar kullanmalıdır.
Şifrelenmemiş ortam yalnızca kaçınılmaz olduğunda ve
örneğin şifrelenmemiş ortam ve/veya cihazların kullanıldığı
durumlarda kullanılmalıdır ve kuruluş, KTB'ye ilişkin riskleri
azaltmak için prosedürler ve telafi edici kontroller (ör;
kurcalanma kanıtı veren ambalaj) uygulamalıdır.



88

6.5 Varlık Yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Taşınabilir ortam yönetimi, 8.3.1 için
diğer ek bilgiler:
Kuruluşun fiziksel sınırları dışında alınan taşınabilir ortam,
kayıp, hasar ve uygunsuz erişime eğilimlidir. Taşınabilir ortamın
şifrelenmesi; taşınabilir ortamın tehlikeye girmesi durumunda
güvenlik ve gizlilik risklerini azaltmak üzere, KTB’nin koruma
düzeyini arttırır.



89

6.5 Varlık Yönetimi

6.5.3.2 Ortamın yok edilmesi
ISO/IEC 27002:2013, 8.3.2 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:

ISO/IEC 27002:2013, Ortamın yok edilmesi, 8.3.2 için ek
uygulama rehberi:
KTB'nin saklandığı taşınabilir ortamın yok (imha) edildiği
durumlarda, güvenli imha prosedürleri dokümante edilmiş
bilgi olarak hazırlanmalı ve önceden depolanan KTB'lerin
erişilebilir olmamasını sağlamak için uygulanmalıdır.
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6.5 Varlık Yönetimi

6.5.3.3 Fiziksel ortam aktarımı
ISO/IEC 27002:2013, 8.3.3 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:

ISO/IEC 27002:2013, Fiziksel ortam aktarımı, 8.3.3 için ek
uygulama rehberi:
Bilgi aktarımı için fiziksel ortam kullanılıyorsa, fiziksel ortam
türü, yetkili gönderen/alıcılar, tarih ve saat ve fiziksel ortam
sayısı dahil olmak üzere, KTB içeren gelen ve giden fiziksel
ortamları kaydetmek için bir sistem oluşturulmalıdır.
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6.5 Varlık Yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Fiziksel ortam aktarımı, 8.3.3 için ek
uygulama rehberi: (devam)
Mümkün olan yerlerde, verilere aktarım sırasında değil,
yalnızca varış noktasında erişilebilir olmasını sağlamak için
şifreleme gibi ek önlemler uygulanmalıdır.
Kuruluş, KTB içeren fiziksel ortamları tesislerini terk etmeden
önce bir yetkilendirme prosedürüne tabi tutmalı ve KTB'nin
yetkili personel dışındaki herhangi bir kişi tarafından erişilebilir
olmamasını sağlamalıdır.
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6.5 Varlık Yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Fiziksel ortam aktarımı, 8.3.3 için ek
uygulama rehberi: (devam)

Not: Kuruluşun tesislerinden ayrılan fiziksel ortamdaki KTB'nin
genel olarak erişilebilir olmadığından emin olmak için olası bir
önlem; ilgili KTB'yi şifrelemek ve şifre çözme yeteneklerini
yetkili personelle sınırlamaktır.
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6.6 Erişim Kontrolü

6.6.2 Erişim kontrolünün iş gereksinimleri
6.6.1.1 Erişim kontrol politikası
6.6.1.2 Ağ ve ağ hizmetlerine erişim

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 9.1.1 ve 9.1.2 de belirtilen kontrol,
uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.6 Erişim Kontrolü

6.6.3 Kullanıcı erişim yönetimi
ISO/IEC 27002:2013, 9.2.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
ISO/IEC 27002:2013, Kullanıcı erişim yönetimi, 9.2.1 için ek
uygulama rehberi:
KTB'yi işleyen sistemleri ve hizmetleri yöneten veya işleten
kullanıcıların kayıt edilmesi ve kayıtlarının silinmesine ilişkin
prosedürler, bu kullanıcılar için kullanıcı erişiminin; şifrelerin
veya diğer kullanıcı kayıt verilerinin bozulması veya ele
geçirilmesi (ör. yanlışlıkla ifşa sonucu) durumunda, riskli hale
geldiğini belirtmelidir.
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6.6 Erişim Kontrolü

ISO/IEC 27002:2013, Kullanıcı erişim yönetimi, 9.2.1 için ek
uygulama rehberi: (devam)
Kuruluş, kullanıcılara KTB işleyen sistemler ve hizmetler için
devre dışı bırakılmış veya süresi dolmuş kullanıcı kimliklerini
yeniden vermemelidir. Kuruluşun KTB işleme hizmeti
sağlaması durumunda, müşteri, kullanıcı kimliği yönetiminin
bazı veya tüm yönlerinden sorumlu olabilir. Bu gibi durumlar
dokümante edilmiş bilgi içinde yer almalıdır.
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6.6 Erişim Kontrolü

ISO/IEC 27002:2013, Kullanıcı erişim yönetimi, 9.2.1 için ek
uygulama rehberi: (devam)
Bazı (ülkelerdeki) yargı kararları, KTB'yi işleyen sistemlerle ilgili
kullanılmayan kimlik doğrulama bilgilerinin kontrol sıklığı ile
ilgili özel şartlar getirmektedir. Bu yargı kararlarına tabi olan
kuruluşlar, bu gerekliliklere uymayı dikkate almalıdır.
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6.6 Erişim Kontrolü

6.6.2.2 Kullanıcı erişiminin sağlanması
ISO/IEC 27002:2013, 9.2.2 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
ISO/IEC 27002:2013, Kullanıcı erişiminin sağlanması, 9.2.2
için ek uygulama rehberi:
Kuruluş, bilgi sistemine ve burada yer alan KTB'ye erişim
yetkisi olan kullanıcılar için oluşturulan kullanıcı profillerinin
doğru ve güncel kaydını tutmalıdır. Bu profil; yetkili erişim
sağlayan tanımlanmış teknik kontrolleri uygulamak için gerekli
olan kullanıcı kimliği de dahil olmak üzere bu kullanıcıyla ilgili
veri kümesini içerir.
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6.6 Erişim Kontrolü

ISO/IEC 27002:2013, Kullanıcı erişiminin sağlanması, 9.2.2
için ek uygulama rehberi: (devam)
Bireysel kullanıcı erişim kimliklerinin uygulanması, uygun
şekilde yapılandırılmış sistemlerin KTB'ye kimin eriştiğini ve
hangi eklemelerin, silme veya değişikliklerin yapıldığının
anlaşılmasını sağlar. Kuruluşları korumanın yanı sıra,
kullanıcılar neyi işlediklerini ve neyi işlemediklerini
belirleyebildikleri için de korunurlar.
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6.6 Erişim Kontrolü

ISO/IEC 27002:2013, Kullanıcı erişiminin sağlanması, 9.2.2
için ek uygulama rehberi: (devam)
Kuruluşun hizmet olarak KTB işlemesini sağlaması durumunda,
müşteri, erişim yönetiminin bazı veya tüm yönlerinden
sorumlu olabilir. Uygun olan yerlerde, kuruluş müşteriye,
erişimi yönetmek veya sona erdirmek için yönetici hakları
sağlayarak erişim yönetimi gerçekleştirmek için araçlar sağlar.
Bu gibi durumlar dokümante edilmiş bilgilere dahil edilmelidir.
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6.6 Erişim Kontrolü

6.6.2.3 Ayrıcalıklı erişim haklarının yönetimi
6.6.2.4 Kullanıcıların gizli kimlik doğrulama bilgisinin yönetimi
6.6.2.5 Kullanıcı erişim haklarının gözden geçirilmesi
6.6.2.6 Erişim haklarının kaldırılması veya düzenlenmesi
6.6.3 Kullanıcı sorumlulukları
6.6.3.1 Gizli kimlik doğrulama bilgisinin kullanımı
6.6.4 Sistem ve uygulamalara erişimin kontrolü
6.6.4.1 Bilgiye erişimin kısıtlanması
ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.3.1 ve
9.4.1 de belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler
geçerlidir.



101

6.6 Erişim Kontrolü

6.6.4.2 Güvenli oturum açma prosedürleri
ISO/IEC 27002:2013, 9.4.2 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
ISO/IEC 27002:2013, Güvenli oturum açma prosedürleri,
9.4.2 için ek uygulama rehberi:
Müşterinin istediği durumlarda kuruluş, müşterinin kontrolü
altındaki herhangi bir kullanıcı hesabı için güvenli oturum
açma prosedürleri sağlamalıdır.
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6.6 Erişim Kontrolü

6.6.4.3 Parola yönetim sistemi
6.6.4.4 Ayrıcalıklı destek programlarının kullanımı
6.6.4.5 Program kaynak koduna erişimin kontrolü

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 9.4.3, 9.4.4 ve 9.4.5 de belirtilen
kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.7 Kriptografi

6.7.1 Kriptografik kontroller
6.7.1.1 Kriptografik kontrollerin kullanımına ilişkin politika
ISO/IEC 27002:2013, 10.1.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
ISO/IEC 27002:2013, Kriptografik kontrollerin kullanımına
ilişkin politika, 10.1.1 için ek uygulama rehberi:
Bazı (ülkelerdeki) yargı kararları; sağlık verileri, yerleşik kayıt
numaraları, pasaport numaraları ve ehliyet numaraları gibi
belirli KTB türlerini korumak için kriptografi kullanılmasını
gerektirebilir.
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6.7 Kriptografi

ISO/IEC 27002:2013, Kriptografik kontrollerin kullanımına
ilişkin politika, 10.1.1 için ek uygulama rehberi: (devam)

Kuruluş, işlediği kişisel bilgileri korumak için kriptografi
kullandığı koşullar hakkında müşteriye bilgi sağlamalıdır.
Kuruluş ayrıca, müşteriye kendi kriptografik korumasını
uygulamada yardımcı olabilecek her türlü yetenek hakkında
bilgi sağlamalıdır.
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6.7 Kriptografi

6.7.1.2 Anahtar yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 10.1.2 de belirtilen kontrol,
uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.8 Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

6.8.1 Güvenli alanlar
6.8.1.1 Fiziksel güvenlik sınırı
6.8.1.2 Fiziksel giriş kontrolleri
6.8.1.3 Ofislerin, odaların ve tesislerin güvenliğinin
sağlanması
6.8.1.4 Dış ve çevresel tehditlere karşı koruma
6.8.1.5 Güvenli alanlarda çalışma
6.8.1.6 Teslimat ve yükleme alanları

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5
ve 11.1.6 da belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer
bilgiler geçerlidir.
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6.8 Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

6.8.2 Teçhizat
6.8.2.1 Teçhizat yerleştirme ve koruma
6.8.2.2 Destekleyici altyapı hizmetleri
6.8.2.3 Kablo güvenliği
6.8.2.4 Teçhizat bakımı
6.8.2.5 Varlıkların taşınması
6.8.2.6 Teçhizat ve kuruluş dışındaki varlıkların güvenliği

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5
ve 11.2.6 da belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer
bilgiler geçerlidir.
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6.8 Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

6.8.2.7 Teçhizatın güvenli olarak yok edilmesi veya tekrar
kullanımı
ISO/IEC 27002:2013, 11.2.7 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
ISO/IEC 27002:2013, Teçhizatın güvenli olarak yok edilmesi
veya tekrar kullanımı, 11.2.7 için ek uygulama rehberi:
Kuruluş, depolama alanı her atandığında, o depolama alanında 
daha önce bulunan herhangi bir KTB'ye erişilemediğinden emin 
olmalıdır.
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6.8 Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

ISO/IEC 27002:2013, Teçhizatın güvenli olarak yok edilmesi
veya tekrar kullanımı, 11.2.7 için ek uygulama rehberi:
(devam)
Bir bilgi sisteminde tutulan kişisel bilgilerin silinmesinde,
performans sorunları söz konusu kişisel bilginin açıkça
silinmesinin pratik olmadığı anlamına gelebilir. Bu, başka bir
kullanıcının KTB'ye erişmesi riskini oluşturur. Bu riskten, belirli
teknik önlemler alınarak sakınılmalıdır.
Güvenli imha veya yeniden kullanım için, muhtemelen KTB
içerebilecek depolama ortamına sahip teçhizat, KTB
içeriyormuş gibi işlem görmelidir.



110

6.8 Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

6.8.2.8 Gözetimsiz kullanıcı teçhizatı
ISO/IEC 27002:2013, 11.2.8 de belirtilen kontrol, uygulama
rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
6.8.2.9 Temiz masa ve temiz ekran politikası
ISO/IEC 27002:2013, 11.2.9 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
ISO/IEC 27002:2013, Temiz masa ve temiz ekran politikası,
11.2.9 için ek uygulama rehberi:
Kuruluş, KTB içeren kağıt malzemenin basımını, tanımlanan
işleme amacını yerine getirmek için gereken minimum miktarla
sınırlamalıdır.
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6.9 İşletim Güvenliği

6.9.1 İşletim prosedürleri ve sorumlulukları
6.9.1.1 Yazılı işletim prosedürleri
6.9.1.2 Değişiklik yönetimi
6.9.1.3 Kapasite yönetimi
6.9.1.4 Geliştirme, test ve işletim ortamlarının birbirinden
ayrılması

6.9.2 Kötücül yazılımlardan koruma
6.9.2.1 Kötücül yazılımlara karşı kontroller

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4 ve
12.2.1 da belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler
geçerlidir.
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6.9 İşletim Güvenliği

6.9.3 Yedekleme
6.9.3.1 Bilgi yedekleme
ISO/IEC 27002:2013, 12.3.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:



113

6.9 İşletim Güvenliği

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi yedekleme, 12.3.1 için ek uygulama
rehberi:
Kuruluş, KTB'nin yedekleme, kurtarma ve yeniden/geri
yükleme gereksinimlerini (genel bilgi yedekleme politikasının
bir parçası olabilir) ve yedekleme gereksinimleri için tutulan
bilgiler içinde yer alan KTB'nin silinmesi ile ilgili diğer
gereksinimleri (ör; sözleşme ve/veya yasal gereksinimler) ele
alan bir politikaya sahip olmalıdır.
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6.9 İşletim Güvenliği

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi yedekleme, 12.3.1 için ek uygulama
rehberi: (devam)
Bu konuda KTB'ye özgü sorumluluklar müşteriye bağımlı
olabilir. Kuruluş, müşterinin hizmetin yedekleme ile ilgili
sınırları hakkında bilgilendirilmesini sağlamalıdır.
Kuruluşun müşterilere açık bir şekilde yedekleme ve
yeniden/geri yükleme hizmetleri sağladığı durumlarda, kuruluş
onlara yedekleme ve KTB'nin yeniden/geri yüklemesi ile ilgili
yetenekleri hakkında açık bilgi sağlamalıdır.
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6.9 İşletim Güvenliği

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi yedekleme, 12.3.1 için ek uygulama
rehberi: (devam)
Bazı (ülkelerdeki) yargı kararları, KTB yedeklemelerinin sıklığı,
yedekleme testleri ve gözden geçirmelerinin sıklığı ya da KTB
için kurtarma prosedürleri hakkında özel şartlar getirmektedir.
Bu yargı kararlarına tabi olan kuruluşlar, bu şartlara uygunluğu
göstermelidir.
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6.9 İşletim Güvenliği

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi yedekleme, 12.3.1 için ek uygulama
rehberi: (devam)
Belki de bir sistem arızası, saldırı veya felaket nedeniyle,
KTB'nin yeniden/geri yüklenmesi gereken durumlar olabilir.
KTB yeniden/geri yüklendiğinde (genellikle yedekleme
ortamından), KTB’nin bütünlüğünün güvence altına
alınabileceği ve/veya KTB yanlışlığının ve/veya eksikliğinin
tespit edildiği süreçlere ve bunları çözmek için (KTB kişisinin
dahil olabileceği) süreçlere ihtiyaç olabilir.
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6.9 İşletim Güvenliği

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi yedekleme, 12.3.1 için ek uygulama
rehberi: (devam)
Kuruluşun KTB yeniden/geri yüklenmesi çabaları için bir
prosedürü ve bir günlüğü olmalıdır. En azından, KTB
yeniden/geri yüklenmesi çabalarının günlüğü şunları
içermelidir:
• yeniden/geri yüklemeden sorumlu kişinin adı,
• yeniden/geri yüklenmiş KTB'nin açıklaması.
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6.9 İşletim Güvenliği

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi yedekleme, 12.3.1 için ek uygulama
rehberi: (devam)
Bazı (ülkelerdeki) yargı kararlar, KTB yeniden/geri yüklenmesi
çabaları için oluşturulan günlüklerin içeriğini belirler. Kuruluşlar,
geri yükleme günlüğü için geçerli yargı kararlarına özgü tüm
gereksinimlere uygunluğu belgeleyebilmelidir. Bu tür uygunluk
sonuçları dokümante edilmiş bilgilere dahil edilmelidir.
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6.9 İşletim Güvenliği

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi yedekleme, 12.3.1 için ek uygulama
rehberi: (devam)
İşlenen KTB'nin çoğaltılmış kopyalarını (replikalarını) veya
yedek kopyalarını saklamak için taşeronların kullanımı,
taşeronlaştırılmış KTB işlemesine uygulanan bu belgedeki
kontroller tarafından kapsanmaktadır (bakınız 6.5.3.3,
6.12.1.2). Yedeklemeler ve yeniden/geri yüklenme ile ilgili
fiziksel ortam aktarımlarının gerçekleştiği yerlerde, bu da bu
belgedeki kontroller (6.10.2.1) kapsamındadır.
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6.9 İşletim Güvenliği

6.9.4 Kayıt ve İzleme
6.9.4.1 Olay kaydetme
ISO/IEC 27002:2013, 12.4.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
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ISO/IEC 27002:2013, Olay kaydetme, 12.4.1 için ek uygulama
rehberi:
Olay günlüklerini, düzensizlikleri belirlemek ve iyileştirme
çabaları önermek için; sürekli, otomatik izleme ve uyarı
süreçleri kullanarak gözden geçirmek üzere veya bu tür bir
gözden geçirmeyi, tanımlanmış zaman aralığında, belgelenmiş
olarak, elle (manual) yapmak amacıyla bir süreç
oluşturulmalıdır.
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6.9 İşletim Güvenliği

ISO/IEC 27002:2013, Olay kaydetme, 12.4.1 için ek uygulama
rehberi: (devam)
Mümkün olduğu durumlarda, olay günlükleri; kimin, ne zaman,
hangi KTB kişisinin KTB'sine eriştiği ve olay (sistemsel kayıt
işlemleri) sonucunda (varsa) değişiklikler (eklemeler,
değişiklikler veya silme işlemleri) dahil olmak üzere KTB'ye
erişimi kaydetmelidir.



123

6.9 İşletim Güvenliği

ISO/IEC 27002:2013, Olay kaydetme, 12.4.1 için ek uygulama
rehberi: (devam)
Birden fazla hizmet sağlayıcısının hizmet sunmaya dahil olması
durumunda, bu rehberin uygulanmasında çeşitli veya
paylaşılan roller olabilir. Bu roller açıkça tanımlanmalı,
dokümante edilmiş bilgilere dahil edilmeli ve sağlayıcılar
arasında her türlü günlük (sistem kayıtları) erişimi üzerinde
mutabakata varılmalıdır.
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6.9 İşletim Güvenliği

Veri işleyenler için uygulama rehberi:
Kuruluş, günlük bilgilerinin müşteri tarafından sağlanıp
sağlanamayacağı, ne zaman ve nasıl sağlanabileceğine ilişkin
kriterleri tanımlamalıdır. Bu kriterler müşteri erişimine açık hale
getirilmelidir.
Kuruluş, müşterilerinin kuruluş tarafından kontrol edilen günlük
kayıtlarına erişmesine izin verdiği durumlarda; yalnızca
müşterinin kendi faaliyetleriyle ilgili kayıtlara erişebilmesini,
diğer müşterilerin faaliyetleriyle ilgili günlük kayıtlarına
erişememesini ve günlükleri hiçbir şekilde değiştirememesini
sağlamak için uygun kontrolleri uygulamalıdır.
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6.9 İşletim Güvenliği

6.9.4.2 Kayıt (günlük) bilgisinin korunması
ISO/IEC 27002:2013, 12.4.2 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
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ISO/IEC 27002:2013, Kayıt bilgisinin korunması, 12.4.2 için ek
uygulama rehberi:
Örneğin, güvenlik izleme ve operasyonel teşhis için kaydedilen
günlük bilgileri KTB içerebilir. Günlüğe kaydedilen bilgilerin
yalnızca amaçlandığı gibi kullanılmasını sağlamak için erişimi
kontrol etme (bkz. ISO/IEC 27002:2013, 9.2.3) gibi önlemler
alınmalıdır.
Günlüğe kaydedilen bilgilerin, saklama programında belirtildiği
gibi silinmesini veya kimlik bilgilerinin kaldırılmasını sağlamak
için, tercihen otomatik bir prosedür uygulanmalıdır (bkz. 7.4.7).
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6.9 İşletim Güvenliği

6.9.4.3 Yönetici ve operatör kayıt kayıtları
6.9.4.4 Saat senkronizasyonu

6.9.5 İşletimsel yazılımın kontrolü
6.9.5.1 İşletimdeki sistemler üzerine yazılım kurulumu

6.9.6 Tekniklik açıklıkların yönetilmesi
6.9.6.1 Teknik açıklıkların yönetimi
6.9.6.2 Yazılım kurulumu kısıtlamaları

6.9.7 Bilgi sistemleri tetkik hususları
6.9.7.1 Bilgi sistemleri tetkik kontrolleri

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 12.4.3, 12.4.4, 12.5.1, 12.6.1, 12.6.2 ve
12.7.1 de belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.10 Haberleşme güvenliği

6.10.1 Ağ güvenliği yönetimi
6.10.1.1 Ağ kontrolleri
6.10.1.2 Ağ hizmetlerinin güvenliği
6.10.1.3 Ağlarda ayrım

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 13.1.1, 13.1.2 ve 13.1.3 de belirtilen
kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.10 Haberleşme güvenliği

6.10.2 Bilgi transferi
6.10.2.1 Bilgi transfer politikaları ve prosedürleri

ISO/IEC 27002:2013, 13.2.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi transfer politikaları ve prosedürleri,
13.2.1 için ek uygulama rehberi:
Kuruluş, uygun olan yerlerde, KTB'nin işlenmesine ilişkin
kuralların, sistem genelinde ve dışında uygulanmasını sağlamak
(zorunlu kılmak) için, prosedürleri göz önünde bulundurmalıdır.
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6.10 Haberleşme güvenliği

6.10.2.2 Bilgi transferindeki anlaşmalar
6.10.2.3 Elektronik mesajlaşma

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 13.2.2 ve 13.2.3 de belirtilen
kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.10 Haberleşme güvenliği

6.10.2.4 Gizlilik ya da ifşa etmeme anlaşmaları
ISO/IEC 27002:2013, 13.2.4 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
ISO/IEC 27002:2013, Gizlilik ya da ifşa etmeme anlaşmaları,
13.2.4 için ek uygulama rehberi:
Kuruluş, kontrolü altında çalışan ve KTB’ye erişim sağlayan
bireylerin bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmasını sağlamalıdır.
Gizlilik sözleşmesi, ister bir sözleşmenin parçası olsun ister ayrı
olsun, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken süreyi
belirtmelidir.
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ISO/IEC 27002:2013, Gizlilik ya da ifşa etmeme anlaşmaları,
13.2.4 için ek uygulama rehberi: (devam)
Kuruluş bir Veri İşleyen olduğunda; çalışanları ve temsilcileri
(acentaları/alt yüklenicileri) arasında, her ne şekilde olursa
olsun yapılacak bir gizlilik anlaşması vasıtasıyla, çalışanların ve
temsilcilerin veri işleme ve koruma ile ilgili politika ve
prosedürlere uymalarını sağlamalıdır.
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6.11 Sistem edinimi, geliştirme ve bakımı

6.11.1 Bilgi sistemlerinin güvenlik gereksinimleri
6.11.1.1 Bilgi güvenliği gereksinimleri analizi ve belirtimi

ISO/IEC 27002:2013, 14.1.1 de belirtilen kontrol, uygulama
rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.11.1.2 Halka açık ağlardaki uygulama hizmetlerinin
güvenliğinin sağlanması
ISO/IEC 27002:2013, 14.1.2 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
ISO/IEC 27002:2013, Halka açık ağlardaki uygulama
hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması, 14.1.2 için ek
uygulama rehberi:
Kuruluş, güvenilmeyen veri iletim ağları üzerinden iletilen
KTB'nin iletim için şifrelenmesini sağlamalıdır.
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ISO/IEC 27002:2013, Halka açık ağlardaki uygulama
hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması, 14.1.2 için ek
uygulama rehberi: (devam)
Güvenilmeyen ağlar, halka açık interneti ve kuruluşun
operasyonel kontrolü dışındaki diğer varlıkları içerebilir.

NOT: Bazı durumlarda (örn. E-posta alışverişi) güvenilmeyen
veri iletim ağı sistemlerinin doğal özelliklerinden dolayı, etkili
iletim için bazı başlıkların veya trafik verilerinin gösterilmesi
gerekebilir.
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6.11.1.3 Uygulama hizmet işlemlerinin korunması

ISO/IEC 27002:2013, 14.1.3 de belirtilen kontrol, uygulama
rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.11 Sistem edinimi, geliştirme ve bakımı

6.11.2 Geliştirme ve destek süreçlerinde güvenlik
6.11.2.1 Güvenli geliştirme politikası

ISO/IEC 27002:2013, 14.2.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
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ISO/IEC 27002:2013, Güvenli geliştirme politikası, 14.2.1 için
ek uygulama rehberi:
Sistem geliştirme ve tasarım politikaları; KTB kişisine olan
yükümlülüklere ve/veya yürürlükteki herhangi bir mevzuata
ve/veya düzenlemeye ve kuruluş tarafından gerçekleştirilen
işleme türlerine bağlı olarak, kuruluşun KTB ihtiyaçlarının
işlenmesi için rehberlik içermelidir. 7 ve 8. maddeler, sistem
tasarımında «kişisel gizlilik politikaları»nın geliştirilmesinde
yararlı olabilmek amacıyla, KTB'nin işlenmesi için kontrol
hususlarını sunar.
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ISO/IEC 27002:2013, Güvenli geliştirme politikası, 14.2.1 için
ek uygulama rehberi: (devam)
Tasarımda kişisel gizliliğe ve varsayılan kişisel gizliliğe katkıda
bulunan politikalar aşağıdaki hususları göz önünde
bulundurmalıdır:
a) KTB'nin korunması ve yazılım geliştirme yaşam döngüsünde

(sürecinde) kişisel gizlilik ilkelerinin (bkz. ISO/IEC 29100)
uygulanması konusunda rehberlik,
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ISO/IEC 27002:2013, Güvenli geliştirme politikası, 14.2.1 için
ek uygulama rehberi: (devam)
b) tasarım aşamasında kişisel gizlilik riski değerlendirmesi

ve/veya kişisel gizlilik etkisi değerlendirmesinden elde
edilen verileri temel alabilen, kişisel gizlilik ve KTB'nin
korunması gereksinimleri (bkz. 7.2.5),

c) proje kilometre taşları içinde KTB'nin korunması için kontrol
noktaları,

d) gerekli kişisel gizlilik ve KTB'nin korunması bilgisi,
e) varsayılan olarak KTB'nin işlenmesini en aza indirme.
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6.11.2.2 Sistem değişiklik kontrolü prosedürleri
6.11.2.3 İşletim platformu değişikliklerden sonra
uygulamaların teknik gözden geçirilmesi
6.11.2.4 Yazılım paketlerindeki değişikliklerdeki kısıtlamalar

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 14.2.2, 14.2.3 ve 14.2.4 de belirtilen
kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.11.2.5 Güvenli sistem mühendisliği esasları

ISO/IEC 27002:2013, 14.2.5 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
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ISO/IEC 27002:2013, Güvenli sistem mühendisliği esasları,
14.2.5 için ek uygulama rehberi:
KTB'nin işlenmesiyle ilgili sistemler ve/veya bileşenler,
«tasarımda kişisel gizlilik» ve «varsayılan kişisel gizlilik»
ilkelerine uygun olarak tasarlanmalı ve ilgili kontrollerin
uygulanmasını öngörmeli ve kolaylaştırmalıdır (Madde 7 ve
8’de, veri sorumluları ve veri işleyenler için açıklandığı gibi),
özellikle bu sistemlerde KTB'nin toplanması ve işlenmesi,
KTB'nin işlenmesi için belirlenmiş amaçlar için gerekli olanla
sınırlandırılır (bakınız 7.2).
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ISO/IEC 27002:2013, Güvenli sistem mühendisliği esasları,
14.2.5 için ek uygulama rehberi: (devam)

Örneğin; KTB'yi işleyen bir kuruluş, ilgili yargı kararlarına
dayanarak, KTB'yi belirli bir süreden sonra imha etmeyi/silmeyi
sağlamalıdır. KTB'yi işleyen sistem, bu silme gereksinimini
kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalıdır.
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6.11.2.6 Güvenli geliştirme ortamı

ISO/IEC 27002:2013, 14.2.6 da belirtilen kontrol, uygulama
rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.11.2.7 Dışardan sağlanan geliştirme
ISO/IEC 27002:2013, 14.2.7 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
ISO/IEC 27002:2013, Dışardan sağlanan geliştirme, 14.2.7 için
ek uygulama rehberi:
Tasarımda ve varsayılandaki kişisel gizlilik ilkeleri (bkz.
6.11.2.5), uygulanabilir ise, dış kaynaklı bilgi sistemlerine de
uygulanmalıdır.
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6.11 Sistem edinimi, geliştirme ve bakımı

6.11.2.8 Sistem güvenlik testi
6.11.2.9 Sistem kabul testi

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 14.2.8 ve 14.2.9 de belirtilen
kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.11.3 Test verisi
6.11.3.1 Test verisinin korunması

ISO/IEC 27002:2013, 14.3.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
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ISO/IEC 27002:2013, Test verisinin korunması, 14.3.1 için ek
uygulama rehberi:
KTB, test amacıyla kullanılmamalıdır; hatalı veya yapay
(sentetik) KTB kullanılmalıdır. KTB'nin test amaçlı kullanımından
kaçınılamıyorsa, riskleri en aza indirmek için, canlı ortamda
kullanılanlara eşdeğer teknik ve organizasyonel önlemler
uygulanmalıdır. Bu tür eşdeğer önlemlerin uygulanabilir
olmadığı durumlarda, risk değerlendirmesi yapılmalı ve riski
azaltıcı uygun kontrollerin seçimini bildirmek için
kullanılmalıdır.



150

6.12 Tedarikçi İlişkileri

6.12.1 Tedarikçi ilişkilerinde bilgi güvenliği
6.12.1.1 Tedarikçi ilişkileri için bilgi güvenliği politikası

ISO/IEC 27002:2013, 15.1.1 de belirtilen kontrol, uygulama
rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.12.1.2 Tedarikçi anlaşmalarında güvenliği ifade etme
ISO/IEC 27002:2013, 15.1.2 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
ISO/IEC 27002:2013, Tedarikçi anlaşmalarında güvenliği ifade
etme, 15.1.2 için ek uygulama rehberi:
Kuruluş, tedarikçileri ile yapılan anlaşmalarda, kişisel bilgilerin
işlenip işlenmediğini ve kuruluşun bilgi güvenliğini ve KTB
korunması yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için
tedarikçinin karşılaması gereken minimum teknik ve
organizasyonel önlemleri belirtmelidir (bakınız 7.2.6 ve 8.2.1).
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ISO/IEC 27002:2013, Tedarikçi anlaşmalarında güvenliği ifade
etme, 15.1.2 için ek uygulama rehberi: (devam)
Tedarikçi anlaşmaları, işlenen KTB türünü dikkate alarak
kuruluş, ortakları, tedarikçileri ve uygulanabilir üçüncü tarafları
(müşteriler, tedarikçiler vb.) arasında sorumlulukları açıkça
tahsis etmelidir.
Kuruluş ve tedarikçileri arasındaki anlaşmalar, kuruluşun
yürürlükteki tüm mevzuat ve/veya yönetmeliklere uygunluğu
desteklemesini ve yönetmesini sağlamak için bir mekanizma
sağlamalıdır. Anlaşmalar, müşteri tarafından kabul edilebilen,
bağımsız olarak denetlenen bir uyumluluk gerektirmelidir.
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ISO/IEC 27002:2013, Tedarikçi anlaşmalarında güvenliği ifade
etme, 15.1.2 için ek uygulama rehberi: (devam)

NOT: Bu denetim amaçları (kapsamı) için, ISO/IEC 27001 veya
bu belge (standart) gibi ilgili ve uygulanabilir güvenlik ve kişisel
gizlilik standartlarına uyum düşünülebilir.
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ISO/IEC 27002:2013, Tedarikçi anlaşmalarında güvenliği ifade
etme, 15.1.2 için ek uygulama rehberi: (devam)

Veri İşleyenler için uygulama kılavuzu

Kuruluş, tedarikçileriyle yapılan sözleşmelerde, KTB'nin sadece
talimatlarına göre işlenmesi gerektiğini belirtmelidir.
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6.12.1.3 Bilgi ve iletişim teknolojileri tedarik zinciri
6.12.2 Tedarikçi hizmetleri sağlama yönetimi

6.12.2.1 Tedarikçi hizmetlerini izleme ve gözden geçirme
6.12.2.2 Tedarikçi hizmetlerindeki değişiklikleri yönetme

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 15.1.3, 15.2.1 ve 15.2.2 de belirtilen
kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

6.13.1 Bilgi güvenliği ihlal olaylarının ve iyileştirmelerin
yönetimi
6.13.1.1 Sorumluluklar ve prosedürler

ISO/IEC 27002:2013, 16.1.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:



157
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ISO/IEC 27002:2013, Sorumluluklar ve prosedürler, 16.1.1 için
ek uygulama rehberi:
Genel bilgi güvenliği ihlal olay yönetimi sürecinin bir parçası
olarak kuruluş, KTB ihlalinin belirlenmesi ve kaydedilmesi için
sorumluluklar ve prosedürler oluşturmalıdır.
Buna ek olarak, kuruluş, geçerli mevzuat ve/veya yönetmeliği
dikkate alarak, KTB ihlallerinin (bu tür bildirimlerin
zamanlaması dahil) ilgili taraflara bildirilmesi ve yetkililere
açıklanması ile ilgili sorumluluklar ve prosedürler
oluşturmalıdır.
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ISO/IEC 27002:2013, Sorumluluklar ve prosedürler, 16.1.1 için
ek uygulama rehberi: (devam)

Bazı yargı mercileri (kararları), bildirim de dahil olmak üzere,
ihlal müdahalelerine ilişkin özel düzenlemeler uygulanmasını
ister. Bu yargı kararlarının geçerli olduğu ülkelerde faaliyet
gösteren kuruluşlar, bu düzenlemelere uygunluk gösterebilmeyi
sağlamalıdır.
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6.13.1.2 Bilgi güvenliği olaylarının raporlanması
6.13.1.3 Bilgi güvenliği açıklıklarının raporlanması
6.13.1.4 Bilgi güvenliği olaylarında değerlendirme ve karar

verme

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 16.1.2, 16.1.3 ve 16.1.4 de belirtilen
kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

6.13.1.5 Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale

ISO/IEC 27002:2013, 16.1.5 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri Sorumluları için uygulama kılavuzu
KTB içeren bir ihlal olayı, bilgi güvenliği ihlal olayı yönetim
sürecinin bir parçası olarak, kuruluş tarafından müdahale
gerektirecek KTB içeren bir ihlalin olup olmadığını belirlemek
için, bir inceleme başlatmalıdır.
Bir olay, böyle bir incelemeyi gerekli olarak tetiklemeyebilir.
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ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri Sorumluları için uygulama kılavuzu (devam)
Not 1: Bir bilgi güvenliği olayı; KTB'ye ya da kuruluşun KTB
depolayan herhangi bir teçhizatına ya da tesisine yetkisiz
erişimin gerçekleşmesine ya da yeterli olasılıkla ortaya
çıkmasına, gerçekte zorunlu olarak neden olmaz. Bu olaylar;
güvenlik duvarları veya kenar sunucularındaki pingler ve diğer
yayın saldırılarını, bağlantı noktası taramalarını, başarısız
oturum açma girişimlerini, hizmet reddi saldırılarını (DoS) ve
paket süzmeyi içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
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ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri Sorumluları için uygulama kılavuzu (devam)
Bir KTB ihlali meydana geldiğinde, müdahale prosedürleri ilgili
bildirimleri ve kayıtları içermelidir.
Bazı yargı mercileri (kararları), ihlalin denetim otoritesine ne
zaman bildirilmesi gerektiğini ve KTB kişilerine ne zaman
bildirilmesi gerektiğini tanımlar.
Gerekli olabilen bildirimler açık olmalıdır.
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri Sorumluları için uygulama kılavuzu (devam)
Not 2: Bildirim aşağıdaki gibi detaylar içerebilir:
• daha fazla bilgi edinilebilecek bir irtibat noktası,
• ihlalin tanımı ve olası sonuçları,
• ilgili kişi sayısını ve ilgili kayıt sayısını içeren ihlalin tanımı,
• alınan veya alınması planlanan önlemler.
Not 3: Güvenlik olaylarının yönetimi ile ilgili bilgiler ISO/IEC 
27035 serisinde bulunabilir.
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri Sorumluları için uygulama kılavuzu (devam)
KTB'yi içeren bir ihlal meydana geldiğinde, düzenleyici ve/veya 
adli amaçlar için bir rapor sağlamak için, aşağıda örnekleri  
verilmiş bilgilerden yeterli olarak içeren kayıt tutulmalıdır:
• ihlal olayının açıklaması,
• zaman aralığı,
• ihlal olayının sonuçları,
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri Sorumluları için uygulama kılavuzu (devam)
• rapor edenin adı,
• ihlal olayının kime rapor edildiği,
• ihlal olayını çözmek için atılan adımlar (sorumlu kişi ve 

kurtarılan veriler dahil),
• ihlal olayının, KTB'nin mevcut olmaması, kaybı, açıklanması 

veya değiştirilmesi ile sonuçlanması.
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri Sorumluları için uygulama kılavuzu (devam)

KTB içeren bir ihlalin meydana gelmesi durumunda, kayıt;
tehlikeye atılan KTB'nin bir açıklaması ile biliniyorsa ve
bildirimler yapılmışsa, KTB kişilerini, düzenleyici kurumları veya
müşterileri bilgilendirmek için atılan adımları da içermelidir.
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri İşleyenler için uygulama kılavuzu
KTB'yi içeren bir ihlalin bildirilmesini kapsayan hükümler,
kuruluş ile müşteri arasındaki sözleşmenin bir parçasını
oluşturmalıdır. Sözleşme, kuruluşun, müşterinin ilgili makamları
bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmesi için, gerekli
bilgileri nasıl sağlayacağını belirtmelidir.
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri İşleyenler için uygulama kılavuzu (devam)
Bu bildirim yükümlülüğü, müşterinin veya KTB kişisinin veya
sorumlu oldukları sistem bileşenlerinin neden olduğu bir ihlali
kapsamaz. Sözleşme ayrıca bildirim müdahale süreleri için,
beklenen ve harici olarak zorunlu sınırları da tanımlamalıdır.
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri İşleyenler için uygulama kılavuzu (devam)
Bazı yargı mercilerinde (kararlarında); veri işleyenin uygun
işlemleri yapabilmesi için, gereksiz bir gecikme olmaksızın (yani
mümkün olan en kısa sürede), tercihen keşfedildiği anda, veri
sorumlusunun veri işleyene bir ihlal olduğunu bildirmelidir.



171

6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri İşleyenler için uygulama kılavuzu (devam)
KTB'yi içeren bir ihlal meydana geldiğinde, düzenleyici ve/veya
adli amaçlar için bir rapor sağlamak için, aşağıda örnekleri
verilmiş bilgilerden yeterli olarak içeren kayıt tutulmalıdır:
• ihlal olayının açıklaması,
• zaman aralığı,
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri İşleyenler için uygulama kılavuzu (devam)
• ihlal olayının sonuçları,
• rapor edenin adı,
• ihlal olayının kime rapor edildiği,
• ihlal olayını çözmek için atılan adımlar (sorumlu kişi ve 

kurtarılan veriler dahil),
• ihlal olayının, KTB'nin mevcut olmaması, kaybı, açıklanması 

veya değiştirilmesi ile sonuçlanması.
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliği ihlal olaylarına müdahale,
16.1.5 için ek uygulama rehberi:
Veri İşleyenler için uygulama kılavuzu (devam)
KTB içeren bir ihlalin meydana gelmesi durumunda, kayıt;
tehlikeye atılan KTB'nin açıklaması ile biliniyorsa ve bildirimler
yapılmışsa, müşteriyi ve/veya düzenleyici kurumları
bilgilendirmek için atılan adımları da içermelidir.
Bazı ülkelerde, uygulanabilir mevzuat ve/veya yönetmelikler,
kuruluşun, KTB'yi içeren bir ihlali uygun düzenleyici makamlara
(örneğin bir KTB koruma makamı / Türkiye’de KVKK) doğrudan
bildirmesini gerektirebilir.
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6.13 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi

6.13.1.6 Bilgi güvenliği ihlal olaylarından ders çıkarma
6.13.1.7 Kanıt toplama

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 16.1.6 ve 16.1.7 de belirtilen
kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.14 İş sürekliliği yönetiminin bilgi güvenliği 
hususları
6.14.1 Bilgi güvenliği sürekliliği

6.14.1.1 Bilgi güvenliği sürekliliğinin planlanması
6.14.1.2 Bilgi güvenliği sürekliliğinin uygulanması
6.14.1.3 Bilgi güvenliği sürekliliğinin doğrulanması, gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi

6.14.2 Yedek fazlalıklar
6.14.2.1 Bilgi işleme tesislerinin erişilebilirliği

ISO/IEC 27002:2013, (ilgili) 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 ve 17.2.1 de
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.15 Uyum

6.15.1 Yasal ve sözleşmeye tabi gereksinimlere uyum
6.15.1.1 Uygulanabilir yasaları ve sözleşmeye tabi
gereksinimleri tanımlama

ISO/IEC 27002:2013, 18.1.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
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6.15 Uyum

ISO/IEC 27002:2013, Uygulanabilir yasaları ve sözleşmeye tabi
gereksinimleri tanımlama, 18.1.1 için ek uygulama rehberi:
Kuruluş, doğrudan yerel denetim otoritesinden önemli para
cezaları da dahil olmak üzere, KTB'nin işlenmesiyle ilgili
potansiyel yasal yaptırımları (bazı yükümlülüklerin
kaçırılmasından kaynaklanabilir) belirlemelidir.
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6.15 Uyum

ISO/IEC 27002:2013, Uygulanabilir yasaları ve sözleşmeye tabi
gereksinimleri tanımlama, 18.1.1 için ek uygulama rehberi:
(devam)
Bazı ülkelerde, bu belge gibi Uluslararası Standartlar, ilgili
güvenlik, kişisel gizlilik ve KTB koruma sorumluluklarının ana
hatlarını çizerek, kuruluş ve müşteri arasındaki bir sözleşmenin
temelini oluşturmak için kullanılabilir. Sözleşme şartları, bu
sorumlulukların ihlali halinde sözleşmeye bağlı yaptırımlara
temel oluşturabilir.
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6.15 Uyum

6.15.1.2 Fikri mülkiyet hakları

ISO/IEC 27002:2013, 18.1.2 de belirtilen kontrol, uygulama
rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.15 Uyum

6.15.1.3 Kayıtların korunması

ISO/IEC 27002:2013, 18.1.3 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
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6.15 Uyum

ISO/IEC 27002:2013, Kayıtların korunması, 18.1.3 için ek
uygulama rehberi:
Mevcut ve geçmiş politikaların ve prosedürlerin gözden
geçirilmesi gerekebilir (örneğin, müşteri uyuşmazlığının
çözümü ve denetim makamı tarafından soruşturma yapılması
durumunda).
Kuruluş, kişisel gizlilik politikalarının ve ilgili prosedürlerin
kopyalarını, saklama planında belirtildiği şekilde saklamalıdır
(bkz. 7.4.7). Bu işlem, bu belgeler güncellendiğinde önceki
sürümlerinin saklanmasını da içerir.
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6.15 Uyum

6.15.1.4 Kişi tespit bilgisinin mahremiyeti ve korunması
6.15.1.5 Kriptografik kontrollerin düzenlenmesi

ISO/IEC 27002:2013, 18.1.4 ve 18.1.5 de belirtilen kontrol,
uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.15 Uyum

6.15.2 Bilgi güvenliği gözden geçirmeleri
6.15.2.1 Bilgi güvenliğinin bağımsız gözden geçirilmesi

ISO/IEC 27002:2013, 18.2.1 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
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6.15 Uyum

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliğinin bağımsız gözden
geçirilmesi, 18.2.1 için ek uygulama rehberi:
Bir kuruluşun Veri İşleyen olarak hareket ettiği ve bireysel
müşteri denetimlerinin uygulanamaz olduğu veya güvenlik
risklerini artırabildiği durumlarda, kuruluş, bir sözleşmeye
girmeden önce ve bu süre boyunca, bilgi güvenliğinin kurumun
politika ve prosedürlerine uygun olarak uygulandığı ve
işletildiğine dair bağımsız kanıt sunmalıdır.
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6.15 Uyum

ISO/IEC 27002:2013, Bilgi güvenliğinin bağımsız gözden
geçirilmesi, 18.2.1 için ek uygulama rehberi: (devam)
Kuruluş tarafından seçilen ilgili bir bağımsız denetim, normal
olarak, beklenen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılaması ve
sonuçların yeterince şeffaf bir şekilde sunulması halinde,
kuruluşun işleme operasyonlarını gözden geçirme konusundaki
müşteri ilgisini karşılamak için kabul edilebilir bir yöntem
olmalıdır.
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6.15 Uyum

6.15.2.2 Güvenlik politikaları ve standartları ile uyum

ISO/IEC 27002:2013, 18.2.2 de belirtilen kontrol, uygulama
rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir.
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6.15 Uyum

6.15.2.3 Teknik uyum gözden geçirmesi

ISO/IEC 27002:2013, 18.2.3 ve aşağıda (ek rehberlik olarak)
belirtilen kontrol, uygulama rehberi ve diğer bilgiler geçerlidir:
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6.15 Uyum

ISO/IEC 27002:2013, Teknik uyum gözden geçirmesi, 18.2.3
için ek uygulama rehberi:
Güvenlik politikaları ve standartlarına uyum için gereken teknik
gözden geçirmelerin bir parçası olarak kuruluş, KTB’nin
işlenmesi ile ilgili araçların ve bileşenlerin gözden geçirme
yöntemlerini dahil etmelidir. Bu şunları içerebilir:
• yalnızca izin verilen işlemenin yapıldığını doğrulamak için

sürekli izleme,
ve / veya
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6.15 Uyum

ISO/IEC 27002:2013, Teknik uyum gözden geçirmesi, 18.2.3
için ek uygulama rehberi: (devam)

• özgün (spesifik) sızma veya güvenlik açığı testleri (örneğin;
kimlik kaldırma veri kümeleri, kimlik kaldırma yöntemlerinin
kuruluş gereksinimlerine uygun olduğunu doğrulamak için,
motive edilmiş bir davetsiz iç misafir testine tabi tutulabilir).
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