
Bilgi Teknolojileri Altyapısı
Değerlendirme Hizmeti

Bu hizmet, mevcut bilgi sistemleri 
altyapılarının incelenerek Best Practice 
uygulamalar ve referans projeler 
kapsamında değerlendirilmesi, olası 
eksik yada hatalı durumların tespiti ve 
raporlanması, akabinde düzeltmeler 
için önerileri kapsamaktadır.

Standart Hizmet Paketi kapsamında, 
mevcut BT ortamınızın yapısal 
durumu incelenerek rapor sunulur.

Standard Hizmet Paketi

Gelişmiş Hizmet Pakeri kapsamında, 
Standart Hizmet Paketine ek olarak 
Güvenlik zafiyet ve penetrasyon testi 
hizmeti sağlanır.

Gelişmiş Hizmet Paketi2
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BT ALTYAPINIZ
GÜVENDE Mİ?



BT Altyapısı
Değerlendirme

Hizmeti

Kasap Sk. Özden Apt. No:15 K:4 D:10 Şişli / İstanbul

P: +90 212 213 0707 (pbx)
F: +90 212 213 3707

E: info@siztek.com.tr
İ: www.siztek.com.tr

Siztek Bilişim Teknolojileri ve 
Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Yedekleme senaryolarının, dijital hacklenme 
veya sıfırgün zararlılarından etkilenerek 
verilerin kaybolması/şifrelenmesi gibi durumlar 
için güvenilir ve geri dönüşü garantilenen 
yedeklemeye uygun olup olmadığının tespiti ve 
çözüm önerileri.

Mevcut verilerinizin kullanım ile ilgili kayıt 
oluşturma ve raporlama sistemlerinin varlığı, 
erişim kontrolü stratejileri ve veri güvenliğinin 
sağlanması için uygun engelleme 
teknolojilerinin varlığının analiz edilmesi ve 
sonucunda çözüm önerileri.

Firma için kullanıcı yetkilendirmeleri ve 
dışarıdan bağlanan yetkili kullanıcıların güvenlik 
ve kimlik kontrolü mekanizmalarının tespiti ve 
çözüm önerileri

5651 yasasına uyumluluk için analiz çalışması 
ve çözüm önerileri.

BT donanım ve yazılım envanterinizin 
çıkarılması, eksiklerin tespiti ve çözüm önerileri

Sistem odası fiziksel durumu ve ortam izleme 
yeterliliği kontrolü ve durum tespiti sonrası 
eksikliklerin / önerilerin raporlanması.

Dışardan Penatrasyon Testi
a.  Mail ve Phising ile sosyal mühendislik
b.  Uygulama güvenlik kontrolü (WEB)
c.  DDOS ile 500MB’a kadar yük oluşturmak

sureti ile performans ve güvenlik 
sorgulama

d.  İzinsiz erişim ve giriş testleri (IP ya da
URL bazında)

e.  İçeriden sunucu ve kullanıcılara yönelik
güvenlik tarama testleri

f.   Sonuçların uzman güvenlik mühendisleri
tarafından incelenerek raporlanması ve 
çözüm önerileri

KVKK gibi süreçlere uyumlu hale gelebilmek 
için süreç danışmanlığı (azami 3 adam/gün 
içerir)

Standard Hizmet Paketi

Gelişmiş Hizmet Paketi

/siztekbilisim

Örnek Rapor Ekranları


