
İleti Yönetim Sistemi, ülkemizde örneğine az rastlanan 
bir bilişim altyapısı hizmeti sunmaktadır. Ulusal çapta 
büyük bir veri, bir yandan tüm vatandaşların, diğer 
yandan on binlerce firmanın ve telekomünikasyon 
sektöründe hizmet sunan işletmelerin kesintisiz 
erişimine ve güncellemesine açık tutulmaktadır. 
Teknoloji uygulaması açısından kişisel verilerin 
korunması ihtiyacının getirdiği güçlükler, kesintisiz ve 
etkin bir hizmet vermeyi, bilgi güvenliği ve kişisel 
verilerin korunması konusunda çözüm ve iş süreçlerini 
geliştirmemizi zorunlu kıldı.

İYS 
ISO/IEC 27701 ile 
tüm kişisel verileri 
güvenle koruyor

Daha fazla bilgi: bsigroup.com/tr

İYS, en yalın haliyle tüm 
vatandaşlarımızın ticari elektronik ileti 
izinlerini tek noktadan yönetmesine 
imkân sağlayan, e-Devlet’le entegre 
ulusal bir veri tabanıdır. Ocak 2021’den 
bugüne kadar 2,5 milyonu aşkın kişi bu 
veri tabanını kullanarak 50 milyondan 
fazla izin hareketinde bulundu.

İYS’nin sağladığı önemli imkanlar arasında, kamu 
denetiminde etkinliğin ve verimin yükselmesi de 
bulunmaktadır. Ticari elektronik ileti izinlerinin tek bir veri 
tabanında toplanması sayesinde, bakanlık tarafından 
denetim ve incelemeler hızlı ve etkin bir biçimde 
gerçekleştirilebilmektedir.
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ISO/IEC 27701 Neden Önemli?

Türkiye’de daha evvel alınmamış bir sertifika olduğu için 
ve organizasyonel uygulamalar yeni olduğundan şirket 
içerisinde uyumun sağlanması konusunda zorluklar 
yaşadık. Yapılan bilgilendirme toplantıları, eğitimler, 
sınavlar ile Şirket içinde bilinci ve bilgi düzeyini arttırdık. 
Üst yönetim desteği ve iradesiyle gerekli kaynaklar 
ayrıldı ve yatırımlar etkin ve hızlı bir biçimde yapıldı.

Yılın başında ISO 27001 kapsamında belgelendirilmiş 
olmamız ve öncesinde KVK uyumuyla ilgili veri 
envanteri dahil pek çok çalışmayı yapmış olmamız son 
derece önemliydi. Bununla birlikte, 27001 ile süreçlerin 
tam olarak entegre edilmesi, yeni idari ve teknik 
tedbirlerin hayata geçirilmesi yaklaşık 8 aylık ek bir 
çalışma gerektirdi.

ISO 27701; tarafımızdan hizmet alan firmalara ve 
kamuoyuna karşı şeffaflığımızı ve hesap 
verilebilirliğimizi göstermekte, veri güvenliği 
kapsamında aldığımız teknik tedbirlerin 
geliştirilmesinde, risklerin yönetimini kolaylaştırmakta 
ve tüm bilgi güvenliği süreçlerini prosedür haline 
getirerek standartlaştırmakta faydalı oldu.

BSI Ne Sağlıyor?

IYS, BSI'dan sağladıkları en önemli katma değerin; 
denetçilerin yetkinliği, olgunluğu ve pozitif yaklaşıma 
sahip olmaları olarak görüyor. Ayrıca özellikle ön 
denetim sırasında BSI denetçilerinin yapıcı ve öğretici bir 
yaklaşımla denetimdeki eksiklikleri ve iyileştirme 
konularındaki rehberliğinin önemini vurguluyor.

“Uluslararası seviyede akreditasyona ve 
saygınlığa sahip olması, alandaki engin deneyimi 
ve kurumsal yapısı BSI ile çalışmamızda öne 
çıkan hususlar oldu. Yaşadığımız deneyimin 
tercihimizi doğruladığını memnuniyetle ifade 
ediyor ve buna dayanarak BSI’ı tavsiye 
ediyoruz.”

Dr. Tolga Tüfekçi
İYS - Genel Müdür

Neden BSI? 
“BSI tercihimizde ne kadar haklı olduğumuzu göstermiş 
oldu.” Dr. Tolga Tüfekçi - Genel Müdür

İYS olarak kamuya karşı sorumluluğumuzun eksiksiz 
yerine getirilmesi ve şeffaflık, şirketimizin en temel 
değerleridir. Bu bağlamda, uluslararası standartlara 
uyum, bağımsız denetimle işimizin ölçülmesi büyük 
önem taşımaktadır. ISO/IEC 27701 belgesi alarak 
aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz:

• Hizmet alan firmaların memnuniyetini artırmak
• Tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde kişisel 

verilerin gizliliğinin güvenliği konusunda 
kamuoyunda güven oluşturmak

• Olası risklerin yönetimini kolaylaştırmak
• Şeffaflığımızı ve hesap verilebilirliğimizi göstermek
• Başarılı ve sistematik dokümantasyon 

çalışmalarıyla birlikte standart süreçlere ulaşmak




