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Alarko Carrier’da ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasyonu

Alarko Carrier bünyesinde, yazılı, sözlü, görsel ya da elektronik ortam-
lardaki bilginin GİZLİLİĞİNİN, BÜTÜNLÜĞÜNÜN ve ERİŞİMİNİN ko-
runması amacıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi projesi 
gerçekleştirildi.
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Haber Bülteni

Bilinçli varlık olan insanın kendini ve kendi dışındaki nesneleri an-
lama etkinliğine bilme bu etkinlikten çıkan sonuca ise bilgi denir. 
Bir başka tanımla bilgi, kurallardan yararlanarak kişinin veriye yük-
lediği anlamdır. Bilgi kişiler ve firmalar için fiziksel varlıkları gibi 
korunması, uygun koşullarda saklanılması gereken, değere sahip 
bir varlıktır.

Organizasyon için değeri olan bilgi varlıkları, kağıt üzerinde basılı, 
yazılı veya elektronik ortamda olabileceği gibi, telefon konuşmala-
rı, karşılıklı diyaloglar gibi sözlü veya deneyim, know–how, fikirler, 
uzmanlık alanı gibi soyut da olabilir. 

Ancak her ne formda olursa olsun, her bilgi GEREKTİĞİ gibi ko-
runmalıdır. 

Bilgi Güvenliği uygulaması değerli bilgilerimizi güvende tutmamızı 
sağlayan bir operasyondur. Uygun stratejilerin ve yaklaşımların kul-
lanılması ile elde edilir. Amacı, insanları, süreçleri ve teknolojileri 
korumaktır. Ayrıca sadece Bilgi Teknolojileri süreçlerini içermemek-
tedir. 

Alarko Carrier bünyesinde de, yazılı, sözlü,  görsel ya da elektronik 
ortamlardaki bilginin GİZLİLİĞİNİN, BÜTÜNLÜĞÜNÜN ve ERİŞİ-
MİNİN korunması amacıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi projesi gerçekleştirilmiştir. 

Bu kavramlar incelendiğinde;

GİZLİLİK: Bilgiye sadece izin verilen kişiler tarafından ulaşılması,

BÜTÜNLÜK: Bilginin doğruluk ve tamlığından emin olunması, 

ERİŞİLEBİLİRLİK: İhtiyaç duyulduğunda bilgiye ulaşılabilmesi şeklin-
de tanımlanabilir.

Alarko Carrier’da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsa-
mında, Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları, İdari ve Mali İşler, Yar-
dımcı İşletmeler, Holding Bilgi İşlem ve Hukuk departmanlarından 
oluşan Bilgi Güvenliği Kurulu, konusunda uzman bir dış destek 
danışmanlığında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamına alı-
nan süreç ilgilileri ile birlikte 2015 yılı Eylül ayında çalışmalarına 
başladı ve 1 yıl boyunca ISO 27001 uygulamasının gerçekleştiril-
mesi konusunda çalıştılar. 

Bilgi Güvenliği ekibi başlangıç aşamasında BGYS kapsamı ve 
BGYS amaç ve hedeflerini belirledi. 

Belirlenen hedefler;

•	İş süreçlerinde bulunan zaafiyetlerin belirlenmesi ve çözümlerin 
ortaya çıkarılması, 

•	Yurt içi ve yurt dışında çalışılan firmalara karşı itibarın korunması,

•	Sahip olunan bilginin korunmasının sağlanması,

•	İş akışını kolaylaştıran yasa ve yönetmeliklere uyum, gerekli serti-
fikalara sahip olunması,

•	Ticari sırların korunması,

•	İş sürekliliğinin sağlanması,

•	Çalışan ve paydaşların bilgi güvenliği farkındalığının arttırılması.

Projenin planlanma aşamasında süreç ilgilileri, süreçlerinde mey-
dana gelen riskleri belirleyip, nedenleri ve kaynaklarını tespit etti-
ler. Bu risklerin oluştuklarında meydana getirecekleri etkiyi ve riskin 
meydana gelme olasılığını puanladılar. 

Yönetim tarafından belirlenen risk kabul kriterine göre, belirlenen 
risk derecesinin üzerindeki değerler için aksiyon planı oluşturulup 
gerekli çalışmalar başlatıldı. 

Proje ekibinin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi vermek ve ISO27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili çalışanlara farkındalık 
sağlamak amacıyla danışman firma tarafından tüm Alarko Carrier 
personeline Haziran 2016’da Farkındalık eğitimleri örgün eğitim 
şeklinde verildi. Örgün eğitime katılamayan Merkez ve diğer böl-
gelerdeki çalışanlara ise ACademi on-line eğitim platformu üzerin-
den eğitim verildi. 

Projenin kapanış aşamasında ise danışman firmamız tarafından 
Haziran ve Ağustos 2016’da 2 defa gerçekleştirilen iç denetimlerle 
bilgi güvenliği açıkları tespit edildi ve düzeltici faaliyetler başlatıldı. 

Alarko Carrier’da ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Sertifikasyonu


