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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) bir kredi almıştır
ve bu kredinin bir kısmını İstanbul İl Özel İdaresi, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından
uygulanacak olan “Bağcılar ve Pendik Belediyeleri için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Belgelendirme Çalışmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri”nin satınalınması amacıyla düzenlenecek
sözleşme altında yapılacak olan ödemelerde kullanacaktır. Söz konusu çalışma, inşaat ruhsatı süreçlerinin
etkinliğinin arttırılması ve kent bilgi sisteminin geliştirilmesine dayalı planlama çalışmalarının
yaygınlaştırılması amacıyla, ISMEP projesinin iki pilot ilçe belediyesi olan Bağcılar ve Pendik
Belediyeleri’nin teknik ve mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlerin bir
bölümünü oluşturmaktadır. Bu proje şu 2 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, her iki pilot belediyede ISO
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve bağımsız kuruluşlardan ISO 27001
sertifikasyonu alınması sürecindeki danışmanlık desteğinin sağlanmasıdır.
Hizmetler aşağıdaki maddeleri içerecektir:
1.ISO 27001’de tanımlanmış olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi iş süreçlerinin belediyenin Bilgi İşlem
Birimi içerisinde uygulanması ve gerekli yazılımların kullanılması sağlanacaktır.
2. “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” politikası, kurum bilgi güvenliği prensipleri, iş ve yasal
gereksinimler, risk yapısı dikkate alınarak oluşturulacaktır:
• Belediye içi risk analizinin yapılması sırasında, teknik güvenlik, kavramsal güvenlik testleri
yapılacak, anketler yardımıyla kapsam ve süreçler belirlenecektir.
• Teknik güvenlik testlerinde iç penetrasyon denemeleri, dış penetrasyon denemeleri, güvenlik
taramaları yapılacaktır.
• Yapılmış olan testler sonucunda teknik test raporu, yönetimsel test raporu, kavramsal güvenlik
test raporu ve oluşturularak anketler belediyeye teslim edilecektir.
• Risk analizi kapsamında Belediyenin Bilgi İşlem Birimi ile ilişki içerisinde olan iş süreçleri analiz
edilecektir.
3.Risk analizi sonunda risk tedavi planı oluşturulacak, planın uygulanması sağlanacak, hangi risklere karşı
önlemler alınacağı ve hangi risklerin kabul edileceği tanımlanacaktır. İş sürekliliği planı, risk tedavisi
dokümanı, güvenlik politikası, acil durum eylem planı, kullanıcı adı ve şifre politikası oluşturulacaktır.
4.Belediye tarafından yapılması gerekebilecek çalışmalar belirlenecek ve bunların planlaması yapılacaktır.
5.Sistemlerde uygulanması gereken güvenlik konfigürasyonlarının belirlendikten sonra bu esasların
sistemde uygulanması için gerekli konfigürasyonlar gerçekleştirilecektir.
6.ISO 27001’de tanımlanmış olan “Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi ve Denetim Altyapısı” sistemlerinin
belediyede kullanımı sağlanacaktır. İlgili birimler için eğitim planları hazırlanarak eğitimler (her belediye
için en fazla 6 kişi).
verilecektir.

7.“Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”nin proje süresince işletilerek, bakım hizmetlerinin sağlanması,
izlenmesi, raporlanması ve iyileştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
8. Belgelendirme süreci içinde ve sonrasında gerekli görülecek her türlü iyileştirme sağlanacaktır.
Uygulama süresi (1. ve 2. aşamalar dahil olmak üzere) 14 ay olarak öngörülmüştür.
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi yukarıda belirtilen hizmetleri sağlayabilecek yeterli niteliklere sahip
müşavirleri konuya olan ilgilerini belirten bildirimde bulunmaları için davet etmektedir. İlgilenen
müşavirlerin, ISO 27001 ile ilgili hizmetin sunulmasında yeterli olduklarını belirten bilgileri (broşürler,
benzer çalışmalara ait açıklamalar, benzer işlere ait önceki işverenlerinden aldığı referanslar, konu ile ilgili
deneyimlerini belirten dokümanlar ve personel yeterlilik durumu vs.) sağlamaları gerekmektedir.
Müşavirler, konu ile ilgili yeterliliklerini artırmak amacı ile “ortaklıklar” oluşturabilirler. Bu “Ortaklık”lar,
ortak girişim ya da altyüklenici şeklinde olabilir. Ortak Girişim (OG) durumunda, Ortak Girişimin tüm
üyeleri kısa liste oluşturulması sürecinde birlikte değerlendirilecek; yapılacak işlerden müştereken
(birlikte) ve müteselsilen (ayrı ayrı) sorumlu olacak ve ihalenin ilgili ortak girişimde kalması halinde,
sözleşmeyi “Ortak Girişim” olarak imzalayacaklardır. İlgilenen müşavirler, herhangi bir ortaklık halinde,
ortaklığın yapısını ve ortaklarla alt yüklenicilerin görevlerini, başvurularında açıkça belirteceklerdir.
“Ortaklık halinde” ve/veya “bağlı firmalar halinde” ve benzeri biçimde açık olmayan başvurular kısa liste
oluşturma sürecinde dikkate alınmayacaktır.
Müşavir, Dünya Bankası’nın Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Dünya Bankası Kredi Kullanıcıları
tarafından Müşavirlerin Seçimi ve İstihdamı” kılavuz kitapçığında yer alan yöntemlere uygun olarak
belirlenecektir.
İlgilenen Müşavirler, 10:00-16:00 (yerel saatler) saatleri arasında aşağıdaki adresten detaylı bilgi
edinebilirler.
İlgi Beyanı ve özgeçmiş, 20 Mart 2009 tarihinde saat 16.00’a (yerel saat) kadar aşağıda belirtilen adrese
elden, posta veya kargo ile teslim edilmelidir. E-mail yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İPKB belirtilen tarih ve saatten sonra teslim edilen teklifleri kabul etmeme hakkını saklı tutar.
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