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'The unexamined life is not worth living. ... Wisdom begins in wonder. ... 

There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance.'  
(Socrates, 469 - 399 B.C.) 
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1 Giriş 

Bugün, organizasyonların bilgi ve ilgili teknolojilere (BT) olan ihtiyaçları çevik, zamanında, 

olgun, adapte edilebilir, yaratıcı ve maharetli faaliyetlerle karşılanmalıdır. Özellikle kriz ve 

felaket anlarında ihtiyaç duyulan ve organizasyon iş süreçleri için önemli bir rol 

üstlenmesinden dolayı sürekli iyileştirme ve uyum süreçleri bütün organizasyonel 

fonksiyonlara yaygınlaştırılmalıdır. Mevcut ve gelişen riskler, giderek artan siber saldırılar, BT 

güvencesini sağlaması gereken, etkin hizmet sunumunu güvenli olarak yapmakla sorumlu 

olan bilgi güvenliği uzmanları için bir meydan okuma konusudur.  

BT’ nin önemi hafife alınmamalıdır. Bir fonksiyon olarak, BT çekirdek organizasyon servis ve 

projelerinin çoğunun temelini oluşturur,  iş sistemlerinin modernleşmesi ile doğru verinin 

dağıtımı ve edinimi arasındaki dengeyi sağlar. Ayrıca, bir BT departmanının servis ve projeleri 

verimli bir şekilde dağıtabilmesi için, organizasyona ait operasyonları desteklemek üzere BT 

departmanının sağlam teknoloji sistemlerine ve iyi tanımlanmış yönetişim çerçevesine 

ihtiyacı vardır. 

Güçlü bir yönetişim olmadan; bir organizasyonun BT departmanı stratejik projelerin geç ve 

maliyetli teslimi ve bundan dolayı paydaşlara düşük kaliteli hizmet sağlama riskini taşır. 

Tehditlere karşı zayıf korunma tedbirleri de kayıplara neden olabilecektir. 

Bu kurs, organizasyondaki BT uzmanlarına, BT yönetişiminin öneminin arkasındaki üst düzey 

muhakeme ile birlikte bilgi teknolojisi fonksiyonunun nasıl uygulanabileceği ve sürekli 

geliştirilebileceğine yönelik anlayış kazandırmak üzere tasarlanmıştır. 

  



CONIG Temel Eğitimi Kadir Has Üniversitesi 

 

                        4  

The value of KNOWLEDGE is not in its accumulation, but in its APPLICATION. 

CONIG® - Converged Information Governance 

2 Genel Bakış 

Bu dersin amacı, gelecekteki “Converged Information Governance” “Yakınsamış Bilgi 

Yönetişimi”’ nin uluslararası standartlara uygun profile ve ayrıca mevcut iyi Pratik düşünce 

yapısını yetiştirmektedir. Bu ders çağdaş iş düşünce ve uygulamaları ile ilgili BT Yönetişimi 

pratiklerine  güncel, kapsamlı ve dengeli bir bakış açısı sağlar. 

İşin risk ve değerlerinin etkin şekilde yönetimi BT Yönetişiminin temel bileşenlerinden biri 

olmuştur. Kurumun riskleri azaltmak ve değerleri artırmasına yardımcı olması için TAC 

tarafından “CONIG® – Converged Information Governance” geliştirilmiştir.  

Bu dersin temel amaçları, BT Yönetişiminden ve güvencesinden sorumlu olanlara: 

 “CONIG® - Converged Information Governance”’ in, BT Yönetişimi, Risk ve Uyumu (IT 

GRC –Governance, Risk and Compliance-) ve BT Hizmetleri ve ilgili teknolojilerinin 

yönetimine nasıl yardımcı olacağının anlaşılması 

 BT Yönetişimi’ nin uyarlanmasında iyi pratiklerin ve ilgili tekniklerin nasıl yardımcı 

olarak kullanılması konusunun incelenmesi 

olarak verilebilir. 

Sınıf kapasitesi, sınıf içi etkileşimi ve kişisel dikkati korumak için maksimum 12 kişi olarak 

limitlendirilmiştir. Erken kayıt olmanız tavsiye edilir. 

 

3 Öğrenme Hedefleri 

 

 Net olarak kuruma katkıyı tanımlar. 

 Kurumsal Yönetişim ile BT Yönetişim ve BT’ nin yönetilmesini farklılaştırır. 

 BT Yönetişim’ in önemli sorun ve faydalarını kendi kurumlarına uygun olarak 

kimliklendirir. (iş hedeflerini BT hedeflerrine ilişikler) 

 Spesifik BT hedeflerini kurum hedeflerine eşleştirebilmelidir. 

 CONIG’ in kurulumu için sistematik bir yaklaşım uygular. 

 Kurumsal BT’nin yönetişiminin desteklenmesinde uygun çerçeveleri, iyi pratikleri ve 

prosedürleri tanımlar. 

 CONIG’ in kurulumu için anahtar liderlik rollerini ve sorumluluklarını tanımlar. 

 Uygun metriklerin nasıl kullanılacağını, yorumlananağını açıklar. 

 

4 Hedef Kitle 

 BT Yönetişimine yeni olan BT Profesyonelleri 

 BT Denetçi ve Danışmanları  

 Güvenlik ve Risk Profesyonelleri  

 Kurumsal Liderler  

 BT hizmetlerinin tasarımı, geliştirmesi, proje yönetimi ve operasyonlarında yer alan, 

destekleyen ve koordine eden tüm BT Profesyonelleri 
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5 Müfredat 

Modül Açıklaması 
İlgili İyi Pratikler 

Modül 1  CONIG Temelleri 

CONIG, bütün organizasyonun stratejileri, hedefleri ve amaçlarını 

ayakta tutan ve genişleten bilgi teknolojilerini güvence altına alan 

başkanlık edip yönetmeye, düzenlemeye, gözetime, süreçlere, 

gerçekleyenlere, hizmetlere ve bilgiye odaklanmaktadır.  

Bu modül, CONIG' in temellerine, onun diğer iyi pratikler ve kurumsal 

yönetişim ile olan ilişkisine ve onun gelişerek varlığını devam ettiren 

organizasyona uyumuna olan, giriştir. Modül aşağıdakileri kapsar: 

 CONIG' in tanımı 

 Organizasyonların neden BT Yönetişimi ‘ne ihtiyaç 

duyduklarını 

 BT Yönetişimi ‘nin Kurumsal Yönetişim ‘in bir alt kümesi olması 

 ISO/IEC 38500:2008 BT Yönetişim Standartlarının tanımı 

 Paydaşların rol ve sorumluluklarının tartışılması 

 CONIG Süreç Değerlendirme Olgunluk ve Kabiliyet Modeli 

 CONIG' in uyarlanması adımlarının belirlenmesi 

 Uyarlama sırasında aşılması gereken zorluklar 

 Roller için gerekli olan beceriler/yetenekler 

 Mevcut iş/BT uyumu ve yönetişim model ve standartlarından 

örnekler 

 CONIG' in Performans Yönetimi 

 

  

Modül 2 BT Hizmet Yönetimi + Bulut Bilişim Temelleri 

Dünya çapında standart bir referans noktası olarak bilinen BT Hizmet 

Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL®) ve ISO/IEC 

20000, BT hizmet yönetimi süreçlerinin tesis edilmesi ve güvence 

altına alınması için global olarak saygınlığı oluşmuş olan bir süreç 

çerçevesi ve bunun ayrıntılarını sağlarlar.  

BT Hizmet Yönetimi, BT hizmet ve BT altyapı yönetim ve sunumunun 

en iyi pratiklerinin derlenmesidir. BT hizmetlerinin yönetimi, kontrolü 

ve operasyonu konusunda dünya çapında uygulanan bir yaklaşım 

haline gelmiştir. BT Hizmet Yönetimi iş etkililiği ve verimliliği için bir 

yaşam döngüsü yaklaşımı sağlar. 

Bulut Bilişim, giderek artan sayıda Internet üzerinden sunulan BT 

hizmetine geçilmesiyle gelişmeye başlayan bir teknolojidir. Bulut 

kullanımı, zorunlu donanım, yazılım ve hizmet olmaksızın başarılı iş 

yürütmenize imkan sağlar. Bunu neticesinde organizasyon 

ITIL® 

ISO 20000 

CMMI-SRV 

USMBOK 

Cloud Essentials 
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Modül Açıklaması 
İlgili İyi Pratikler 

maliyetini azaltır, hizmet kalitelerini arttırarak daha esnek, daha 

mobil ve ölçeklenebilir hale gelir. 

  

Modül 3 BT Kontrol Amaçları 

Bilgi ve ilgili teknolojiler için kontrol amaçları (Control Objectives for 

Information and Related Technology - COBIT®), bir süreç 

çerçevesidir ve ISACA tarafından bilgi teknolojilerini organize 

etmek, kontrol etmek ve yönetişimini yapmak için yaratılmıştır. 

COBIT’ in amacı, kurumlar tarafından benimsenmiş, iş yöneticileri, 

BT ve güvence uzmanları tarafından günlük kullanılan, güncel, 

uluslararası kabul görmüş, otoriter bir BT yönetişim ve kontrol 

çerçevesini araştırmak, geliştirmek, yaymak ve teşvik etmektir. 

Çerçeve, her süreci, süreç girdileri ve çıktıları, ana süreç aktiviteleri, 

süreç hedefler, performans ölçümleri ve temek olgunluk modeli ile 

beraber tanımlar. 

COBIT® 4 

COBIT® 5 

ISO 38500 

  

  

Modül 4 Geçiş ve Değişiklik Planlama & Destek Yönetimi 

Geçiş ve Değişiklik Planlama & Destek Yönetiminin amaçları: 

 Fizibilite yapacak uygun kapasite ve kaynağın planlanması, 

iş olurluk analizi, çözüm analizi, tasarım, geliştirme, edinim, 

sürümün paketlenmesi, inşa etme, sürüm, test ve 

konuşlandırma ve yeni veya değişmiş hizmetin canlıya 

alınmasının sağlanması 

 Geçiş ve Değişiklik takım ve kişilerine desteğin sağlanması 

 Gerekli değişikliklerin, geçiş ve değişikliklere dahil 

olduklarında sürdürülebilir olması için tanımlanmış müşteri 

varlıkları, hizmet varlıkları ve konfigürasyonlarının 

bütünlüğünün sağlanarak yapıldığını güvence altına almak. 

 Geçiş ve Değişiklikler hakkındaki açık konuların, risklerin ve 

sapmaların uygun paydalara ve karar vericilere 

raporlandığını güvence altına alınması 

 Aktiviteleri gerektiğinde projeler, sağlayıcılar ve hizmet 

takımları arasında koordine etmek. 

ITIL® 

BABOK 

CMMI-DEV 

SDLC 

PMBOK®5 

Prince2 

  

Modül 5 BT Program ve Proje Yönetimi 

BT Program yönetimi, Program yönetimi iyi pratiklerini kullanarak 

geliştirilmiştir. Kılavuz, bir program yönetirken kullanılan bir dizi 

prensip ve süreçten oluşmaktadır. BT Program Yönetimi, program 

MSP® 

PMBOK® 



CONIG Temel Eğitimi Kadir Has Üniversitesi 

 

                        7  

The value of KNOWLEDGE is not in its accumulation, but in its APPLICATION. 

CONIG® - Converged Information Governance 

Modül Açıklaması 
İlgili İyi Pratikler 

yönetimi uygulaması sırasında dönüşümsel değişikliklerin başarılı 

sunumundaki kanıtlanmış iyi pratiklerini sunmaktadır. BT Program 

Yönetimi, çok esnektir ve yerel koşulların ihtiyaçlarını karşılamak için 

adapte edilmesine yönelik tasarlanmıştır. BT Proje Yönetimi, her 

türlü proje yönetimi için kolaylıkla özelleştirilebilir ve 

ölçeklendirilebilir bir metot sağlamaktadır. Proje yönetimine bir 

yapısal yaklaşımı vardır ve açıkça tanımlanmış bir çerçeve içinde 

proje yönetimi için bir metot sağlar. Yönetilebilir aşamalara böler, 

kaynakların kontrolünün etkin bir şekilde yapılmasını sağlar. Yapısal 

bir metot olmasından, geniş kapsamda tanınır ve anlaşılır, BT Proje 

yönetimi projenin tüm paydaşları için ortak bir dil sağlar. 

Prince2 

  

Modül 6 CONIG-A.T.M.A.C.A. Çevik, Zamanlı, Olgun, Uyumlu, 

Yaratıcı ve Yetenekli Proje Yönetimi 

A.T.M.A.C.A., organizasyon becerilerini geliştirip, takım çalışmasını 

desteklerken; sık sık gerçekleşen denetim ve süreçlere uyumu 

gerçekleyen bir Proje Yönetim metodolojisidir. 

A.T.M.A.C.A. Proje Yönetimi, AgilePM, SCRUM®, LEAN, KANBAN gibi 

formal çevik proje yönetimi metodolojilerinin çeviklik yaklaşımını 

sağlar, ancak proje, proje dağılımı, proje yönetimi konseptini de 

sürdürür. Daha formal proje yönetim yaklaşımları, PMBOK®, 

PRINCE2® ve tamamlayıcı kalite süreçleri olan ISO90001 and CMMI 

gibi çalışır.  

A.T.M.A.C.A. Proje Yönetimi kurumlara, (gereksiz) risklerle 

karşılaşmadan çevik bir yaklaşımla proje yönetimi yapma imkanı 

sunar. Bu ölçülü ve dengeli değişiklik, kurumda nelerin iyi olduğuna 

bakıp var olan iyi pratiklerin proje yönetimi çerçevesinde 

çalışılmasına yönelik fayda sağlarken, proje yönetiminin iyi pratikler 

çerçevesinde yapılmasına yönelir ve proje yönetimi  ‘çevik 

devamlılık’ haline gelir. 

SCRUM® 

Lean 

Kanban 

AgilePM® 

DSDM Atern 

PMI Agile® 

 

  

Modül 7 BT Operasyon ve Destek Yönetimi 

BT Operasyon Yönetimi, BT organizasyonundaki hizmetlerin, 

donanımın, yazılımın ve insan kaynaklarının etkili yönetimi için gerekli 

becerileri geliştirmek demektir. Kaynak edinimi, yazılımın 

konuşlandırılması, çalışma ortamı, işe alım ve eğitim politikalrı, 

donanım ve yazılım güvenliği, operasyon yönetimi, tesis yönetimi ve 

ITIL® 

ISO 20000 

DevOps 

HDI 
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Modül Açıklaması 
İlgili İyi Pratikler 

elektronik veri işleme hesaplamaları önemli konularıdır. BT 

Operasyon Yönetimi: 

 Bir BT organizasyonunda yer alan uygulamaların düzgün 

çalışmasının sağlanmasına 

 Organizasyona fayda sağlayacak programların kurulmasına 

ve çalıştırılmasına 

 Kısa ve uzun vadeli faaliyetlerin farklılaştırılmasına ve 

organizasyona uygun olarak iş gereksinimlerine göre 

çalışılmasına 

 Çalışanların becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler 

düzenlenmesine 

 Organizasyonun büyüme artırma potansiyeline sahip hizmet 

tanıtımının yapılmasına 

 Yatırım maliyetlerinin oluşturulan değerden her zaman daha 

az olmasının sağlanmasına odaklıdır.  

 

  

Modül 8 Sürekli Sistematik İyileştirme (CSI) 

 

CSI'ın birincil amacı, iyileştirmeleri belirleyip BT hizmetlerine 

uygulayarak BT hizmetlerini değişen iş ihtiyaçlarına sürekli uyumlu ve 

tekrar uyumlu hale getirmektir.  Bu iyileştirme aktiviteleri; Hizmet 

Stratejisi, Hizmet Tasarımı, Hizmet Geçişi ve Hizmet Operasyonu 

boyunca yaşam döngüsü yaklaşımını destekler.  CSI yürürlükte 

olduğunda, maliyet etkinliği olduğu kadar süreç etkinliğini ve 

verimliliğini de iyileştirme yollarını aramaktadır.  

CSI amaçları: 

 Hizmet Stratejisi, Hizmet Tasarımı, Hizmet Geçişi ve Hizmet 

Operasyonu aşamalarından oluşan yaşam döngüsünün her 

bir aşamasındaki iyileştirme fırsatlarını gözden geçirmek, 

analiz etmek, ve önerilerde bulunmak 

 Hizmet Seviye Gerçekleşimi sonuçlarını gözden geçirerek 

analiz etmek 

 BT hizmet kalitesini iyileştirme aktivitelerini ve bilgi yönetişimini 

gerçekleyen süreçlerin verimliliğini ve etkinliğini iyileştirme 

aktivitelerini ayrı ayrı belirlemek ve uygulamak 

 BT hizmetleri sunumunun maliyet etkinliğini, müşteri 

memnuniyetinden ödün vermeden iyileştirmek    

Sürekli iyileştirme aktivitelerini desteklemek için kullanılan, 

uygulanabilir kalite yönetimi yöntemlerini sağlamak." 

SCRUM® 

Lean 

Kanban 

AgilePM® 

DSDM Atern 

PMI Agile® 

 

  



CONIG Temel Eğitimi Kadir Has Üniversitesi 

 

                        9  

The value of KNOWLEDGE is not in its accumulation, but in its APPLICATION. 

CONIG® - Converged Information Governance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Since our foundation in 1999, we are helping our clients to 

identify and implement performance 
improvement opportunities. We work Together
with our clients in a trust-based cooperation to improve, 

mature and transform their IT and business 
processes. Our methodology based on best-practices 
is an innovative and unique approach. 

Today TAC is divided into three major business 

segments :  

Consulting | Technology | Education  

Each segment is specialized in complementary services that 
operate in concert to maximize value for our clients. 

CobiT 

ITIL 

Prince2 

RiskIT 

PMI 

ISO/IEC 27001 

ISO/IEC 20000 

TAC Bilişim Hizmetleri A.Ş.  Tevfik Erdönmez Sk No2 D35 Esentepe Şişli İstanbul Turkey 
Tel +902123472830 Fax +902123472939   www.tacas.com.tr    info@tacas.com.tr 
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