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Abend Olağandışı sonlanma An abnormal end to a computer job; 
termination of a task prior to its completion 
because of an error condition that cannot be 
resolved by recovery facilities while the task is 
executing. 

Bir bilgisayar işinin normal dışı sonlanması; 
görev yürütülürken kurtarma olanakları 
tarafından çözümlenemeyen bir hata koşulu 
nedeniyle bir görevin  tamamlanmadan önce 
sonlanması 
 

Acceptable interruption 
window 

Kabul edilebilir kesinti 
zaman aralığı 
 

The maximum period of time that a system can 
be unavailable before compromising the 
achievement of the enterprise's business 
objectives. 
 

İşletmenin kurumsal hedeflerine ulaşılmasından 
ödün vermeden bir sistemin 
kullanılamayabileceği azami süre. 
 

Acceptable Use policy Kabul edilebilir 
kullanıcı politikası 

A policy that establishes an agreement between 
users and the enterprise and defines for all 
parties' the ranges of use that are approved 
before gaining access to a network or the 
Internet. 
 

İşletme ile kullanıcılar arasındaki bir anlaşma 
oluşturan ve tüm tarafların bir ağa veya 
Internet'e erişmeden önce onaylanan kullanım 
alanlarını tanımlayan bir politika. 
 

Access control Erişim kontrol The processes, rules and deployment 
mechanisms that control access to information 
systems, resources and physical access to 
premises. 
 

Bilgi Sistemleri, kaynaklar ve tesislere fiziksel 
erişimi kontrol eden süreçler, kurallar ve 
gerçekleştirme mekanizmaları. 
 

Access control list (ACL) Erişim kontrol listesi 
(ACL) 

An internal computerized table of access rules 
regarding the levels of computer access 
permitted to logon IDs and computer terminals. 
Scope Notes: Also referred to as access control 
tables. 

Oturum açma kimliklerine ve bilgisayar 
terminallerine izin verilen bilgisayar erişim 
seviyelerine ait sistem içi bilgisayarlı bir erişim 
kuralları tablosu. 
Kapsam Notları: “Erişim kontrol tabloları” olarak 
da anılmaktadır. 
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Access control table Erişim kontrol tablosu An internal computerized table of access rules 
regarding the levels of computer access 
permitted to logon IDs and computer terminals. 

Oturum açma kimliklerine ve bilgisayar 
terminallerine izin verilen bilgisayar erişim 
seviyelerine ait sistem içi bilgisayarlı bir erişim 
kuralları tablosu. 
 

Access Method Erişim Yöntemi The technique used for selecting records in a 
file, one at a time, for processing, retrieval or 
storage.The access method is related to, but 
distinct from, the file organization, which 
determines how the records are stored. 
 

İşleme, alma veya depolama için bir kerede bir 
dosyada kayıt seçmek için kullanılan teknik. 
Erişim yöntemi, kayıtların nasıl saklandığını 
belirleyen dosya organizasyonuyla ilişkilidir, 
ancak bundan farklıdır. 
 

Access path Erişim yolu The logical route that an end user takes to 
access computerized information 
Scope Notes: Typically includes a route through 
the operating system, telecommunications 
software, selected application software and the 
access control system. 

Son kullanıcının bilgi işlem bilgisine erişmesi için 
aldığı mantıksal rota. 
Kapsam Notları:  Genellikle işletim sistemi, 
telekomünikasyon yazılımı, seçilen uygulama 
yazılımı ve erişim kontrol sistemi yoluyla bir rota 
içerir. 
 

Access rights Erişim hakları The permission or privileges granted to users, 
programs or workstations to create, change, 
delete or view data and files within a system, as 
defined by rules established by data owners and 
the information security policy. 

Veri sahipleri ve bilgi güvenliği politikası 
tarafından oluşturulan kurallarda tanımlandığı 
şekilde, bir sistem içindeki veri ve dosyaları 
oluşturmak, değiştirmek, silmek veya 
görüntülemek için kullanıcılara, programlara 
veya iş istasyonlarına verilen izin veya 
ayrıcalıklar. 
 

Access server Erişim sunucusu Provides centralized access control for 
managing remote access dial-up services. 

Uzaktan erişim çevirmeli bağlantılı hizmetleri 
yönetmek için merkezi erişim kontrolü sağlar. 
 

Accountability Hesap Verme 
Sorumluluğu 
 

The ability to map a given activity or event back 
to the responsible party. 

Belirli bir faaliyeti veya olayı sorumlu tarafa geri 
döndürme becerisi. 
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Accountability of 
governance 

Yönetişimin hesap 
verme sorumluluğu 

Governance ensures that enterprise objectives 
are achieved by evaluating stakeholder needs, 
conditions and options; setting direction 
through prioritization and decision making; and 
monitoring performance, compliance and 
progress against plans. In most enterprises, 
governance is the responsibility of the board of 
directors under the leadership of the 
chairperson. 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 
 

Yönetişim, kurumsal hedeflere, paydaş 
ihtiyaçlarını, koşullarını ve seçeneklerini 
değerlendirerek ulaşılmasını sağlar;  Hesap 
verme sorumluluğu kapsamına önceliklendirme 
ve karar verme yoluyla yön belirleme; planlara 
karşı performans, uyum ve ilerlemeyi izleme 
girer. Çoğu kuruluşta yönetişim, başkanın 
başkanlığında yönetim kurulunun 
sorumluluğundadır. 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış akışı 
 

Accountable party Hesap veren taraf The individual, group or entity that is ultimately 
responsible for a subject matter, process or 
scope 
Scope Notes: Within the IT Assurance 
Framework (ITAF), the term "management" is 
equivalent to "accountable party." 
 

Nihai olarak bir konudan, işlemden veya 
kapsamdan sorumlu olan kişi, grup veya varlık. 
Kapsam Notları: BT Güvence Çerçevesi (ITAF) 
içinde geçen "yönetim" terimi "hesap veren 
taraf" a eşdeğerdir. 
 

Acknowledgment (ACK) Onaylı alındı (ACK) A flag set in a packet to indicate to the sender 
that the previous packet sent was accepted 
correctly by the receiver without errors, or that 
the receiver is now ready to accept a 
transmission. 

Gönderilen önceki paketin hatasız olarak alıcı 
tarafından doğru bir şekilde kabul edildiğini veya 
alıcının artık bir ileti göndermeye hazır olduğunu 
belirtmek için göndericiye belirtmek için bir 
pakette ayarlanmış bir işaret. 
 

Active recovery site 
(Mirrored) 

Aktif kurtarma sitesi 
(ikizlenmiş) 
 

A recovery strategy that involves two active 
sites, each capable of taking over the other's 
workload in the event of a disaster 
Scope Notes: Each site will have enough idle 
processing power to restore data from the other 
site and to accommodate the excess workload 
in the event of a disaster. 

Bir felaket durumunda her biri diğerinin iş 
yükünü üstlenebildiği iki aktif siteyi içeren bir 
kurtarma stratejisi 
Kapsam Notları: Her bir sitede, diğer sitedeki 
verileri geri yüklemek ve bir felaket durumunda  
fazla iş yükünü karşılamak için yeterli miktarda 
bekleyen işlem gücü olmalıdır. 
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Active response Aktif müdahale A response in which the system either 
automatically, or in concert with the user, 
blocks or otherwise affects the progress of a 
detected attack 
Scope Notes: Takes one of three forms:  
amending the environment, collecting more 
information or striking back against the user. 

Sistemin, otomatik olarak veya kullanıcıyla 
birlikte, tespit edilen bir saldırının ilerlemesini 
engellediği veya bunu etkilediği bir yanıt 
Kapsam Notları: Üç formdan biri şekline 
gerçekleştirilir: Ortamı değiştirmek, daha fazla 
bilgi toplamak veya atak kullanıcına karşılık 
vermek. 
 

Activity Faaliyet The main actions taken to operate the COBIT 
process. 

COBIT sürecini işletmek için alınan temel 
aksiyonlar. 
 

Address Adres Within computer storage, the code used to 
designate the location of a specific piece of data 

Bilgisayar saklama alanında, belirli bir verinin 
bulunduğu yeri belirlemek için kullanılan kod 
 

Address space Adres alanı The number of distinct locations that may be 
referred to with the machine address  
Scope Notes: For most binary machines, it is 
equal to 2n, where n is the number of bits in the 
machine address. 
 

Makine adresi ile gönderme yapılabilecek farklı 
yer sayısı 
Kapsam Notları: Çoğu ikili makine için, 2n'ye 
eşittir, burada n makine adresindeki bit sayısıdır. 
 

Addressing Adresleme The method used to identify the location of a 
participant in a network 
Scope Notes: Ideally,  specifies where the 
participant is located rather than who they are 
(name) or how to get there (routing). 

Bir ağdaki bir katılımcının yerini belirlemek için 
kullanılan yöntem. 
Kapsam Notları: İdeal olarak, katılımcının kim 
olduğu (ad) veya oraya nasıl gidileceği 
(yönlendirme) yerine nerede olduğunu tanımlar. 
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Adjusting period Hesap ayarlama 
dönemi 

The calendar can contain "real" accounting 
periods and/or adjusting accounting periods. 
The "real" accounting periods must not overlap 
and cannot have any gaps between them. 
Adjusting accounting periods can overlap with 
other accounting periods 
Scope Notes: For example, a period called DEC-
93 can be defined that includes 01-DEC-1993 
through 31-DEC-1993. An adjusting period 
called DEC31-93 can also be defined that 
includes only one day: 31-DEC-1993 through 31-
DEC-1993. 
 

Takvim, "gerçek" ve / veya ayarlanabilir hesap 
dönemlerini içerebilir. "Gerçek" hesap 
dönemleri çakışmamalıdır ve aralarında 
herhangi bir boşluk olamaz.  Ayarlanabilir hesap 
dönemleri, diğer hesap dönemleri ile örtüşebilir. 
Kapsam Notları: Örneğin, bir ARALIK-93 dönemi, 
01-ARALIK-1993 den 31-ARALIK-1993 e kadar 
süreyi içerecek şekilde tanımlanabilir. Bir 
ARALIK31-1993 ayarlanabilir dönemi ise, 31-
ARALIK-1993 saat 00:00  ile 31-ARALIK-1993 saat 
23:59 arasındaki sadece bir günü tanımlayabilir. 
 

Administrative control İdari Kontröller The rules, procedures and practices dealing with 
operational effectiveness, efficiency and 
adherence to regulations and management 
policies. 
 

Operasyonel etkinlik, verimlilik ile mevzuata ve 
yönetim politikalarına uyum ile ilgili kurallar, 
prosedürler ve uygulamalar 
 

Advanced Encryption 
Standard (AES) 

İleri Şifreleme 
Standardı (AES) 

A public algorithm that supports keys from 128 
bits to 256 bits in size 

Boyutu 128 bitten 256 bite kadar uzanan 
anahtarları destekleyen genel bir algoritma 
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Advanced persistent 
threat (APT) 

Gelişmiş kalıcı tehdit 
(APT) 

An adversary that possesses sophisticated levels 
of expertise and significant resources which 
allow it to create opportunities to achieve its 
objectives using multiple attack vectors (NIST 
SP800-61). 
Scope Notes: The APT: 
1. pursues its objectives repeatedly over an 
extended period of time 
2. Adapts to defenders’ efforts to resist it 
3. is determined to maintain the level of 
interaction needed to execute its objectives 
 

Çoklu saldırı vektörleri kullanarak amaçlarına 
ulaşmak için fırsatlar yaratmasına olanak 
sağlayan, gelişmiş uzmanlık seviyelerine ve 
önemli kaynaklara sahip bir düşman (NIST 
SP800-61). 
Kapsam Notları: APT: 
1.amaçlarını uzun süre aralıksız sürdürür 
2.savunucaların karşı koyma çabalarına karşı 
kendini uyarlar 
3.amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli iletişim 
seviyesini korumaya kararlıdır 

 

Adversary Düşman  A threat agent Bir tehdit ajanı 
 

Adware Reklam destekli yazılım A software package that automatically plays, 
displays or downloads advertising material to a 
computer after the software is installed on it or 
while the application is being used 
Scope Notes: In most cases, this is done without 
any notification to the user or without the user’s 
consent. The term adware may also refer to 
software that displays advertisements, whether 
or not it does so with the user’s consent; such 
programs display advertisements as an 
alternative to shareware registration fees. These 
are classified as adware in the sense of 
advertising supported software, but not as 
spyware. Adware in this form does not operate 
surreptitiously or mislead the user, and it 
provides the user with a specific service. 

Yazılımın yüklenmesinden sonra veya uygulama 
kullanılırken reklam materyalini otomatik olarak 
oynatan, görüntüleyen veya indiren bir yazılım 
paketi 
Kapsam Notları:  Çoğu durumda,  kullanıcıya 
herhangi bir bildirim yapılmadan veya 
kullanıcının rızası olmaksızın yapılır. Reklam 
yazılımı terimi, kullanıcının rızası ile olsun veya 
olmasın, reklamları görüntüleyen yazılımlar 
olarak da ele alınabilir; bu tür programlar 
reklamları, paylaşımlı yazılım (shareware) kayıt 
ücretlerine bir alternatif olarak gösterir. Bunlar, 
reklamı destekli yazılım anlamında bir casus 
yazılımı değil, bir reklam yazılımı olarak 
sınıflandırılırlar. Bu formdaki reklam destekli 
yazılım, gizlice çalışmaz veya kullanıcıyı 
yanıltmaz; kullanıcıya belirli bir hizmet verir. 
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Alert situation Uyarı durumu 
 

The point in an emergency procedure when the 
elapsed time passes a threshold and the 
interruption is not resolved. The enterprise 
entering into an alert situation initiates a series 
of escalation steps. 
 

Geçen süre,  bir eşik  değerini aştığı ve kesintinin 
çözülemediği zamanki  acil durum 
prosedüründeki nokta. Bu uyarı durumuna giren 
kuruluş, bir dizi eskalasyon (üste başvurma) 
adımlarını başlatır. 
 

Alignment Hizalama A state where the enablers of governance and 
management of enterprise IT support the goals 
and strategies of the enterprise 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 
 

Kurum BT yönetişim ve yönetimi 
gerçekleştiricilerinin, kurumsal amaç ve 
stratejileri desteklediği bir durum.  
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış akışı  
 

Allocation entry 
 

Tahsis kaydı A recurring journal entry used to allocate 
revenues or costs 
Scope Notes: For example, an allocation entry 
could be defined to allocate costs to each 
department based on head count. 

Gelir ve maliyetleri tahsis etmek amacıyla 
kullanılan tekrarlı bir yevmiye defteri kaydı 
Kapsam Notları: Örneğin, bir muhasebe kaydı 
her departmana mevcut çalışanın sayısına göre 
giderleri tahsis etmek için tanımlanabilir. 

Alpha Alfa The use of alphabetic characters or an 
alphabetic character string 

Alfabetik karakterlerin veya alfabetik bir 
karakter dizisinin kullanılması 
 

Alternate facilities Yedek tesisler 
 

Locations and infrastructures from which 
emergency or backup processes are executed, 
when the main premises are unavailable or 
destroyed 
Scope Notes: Includes other buildings, offices or 
data processing centers 
 

Ana binalar kullanılamadığında veya yok 
edildiğinde acil durum veya yedekleme 
işlemlerinin gerçekleştirildiği yerler ve altyapılar 
Kapsam Notları: Diğer binaları, ofisleri ve veri 
işleme merkezlerini içerir. 
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Alternate process Alternatif işlem 
 
 

Automatic or manual process designed and 
established to continue critical business 
processes from point-of-failure to return-to-
normal. 

Kritik iş süreçlerini arıza ve kesinti noktasından 
normal duruma dönmeye kadar devam ettirecek 
şekilde tasarlanmış ve oluşturulmuş otomatik 
veya manuel işlem. 
 

Alternative routing Alternatif yönlendirme A service that allows the option of having an 
alternate route to complete a call when the 
marked destination is not available  
Scope Notes: In signaling, alternate routing is 
the process of allocating substitute routes for a 
given signaling traffic stream in case of failure(s) 
affecting the normal signaling links or routes of 
that traffic stream. 

Belirtilmiş hedef kullanılır durumda değilse, bir 
çağrıyı tamamlamak için alternatif bir güzergah 
sahip olma seçeneğine olanak sağlayan bir 
hizmet 
Kapsam Notları: Sinyalizasyonda, alternatif 
yönlendirme, trafik akışının normal sinyalleşme 
bağlantılarını veya yollarını etkileyen bir arıza 
(lar) durumunda belirli bir sinyal trafiği akışı için 
yedek yolları tahsis etme işlemidir. 
 

American Standard Code 
for Information 
Interchange 

Bilgi Değişimi için 
Amerikan Standardı 
Kodu 

See ASCII Bknz. ASCII 

Amortization Amortisman The process of cost allocation that assigns the 
original cost of an intangible asset to the 
periods benefited; calculated in the same way 
as depreciation. 
 

Maddi olmayan duran varlığın orijinal maliyetini, 
yararlanılan döneme atayan maliyet tahsisi 
süreci; yıpranma payı ile aynı şekilde hesaplanır. 
 

Analog Analog A transmission signal that varies continuously in 
amplitude and time and is generated in wave 
formation 
Scope Notes: Analog signals are used in 
telecommunications 
 

Gende ve zamanda sürekli değişen ve dalga 
formunda üretilen bir transmisyon sinyali. 
Kapsam Notları: Analog sinyaller 
telekomünikasyonda kullanılır. 
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Analytical technique Analitik teknik The examination of ratios, trends, and changes 
in balances and other values between periods to 
obtain a broad understanding of the 
enterprise's financial or operational position 
and to identify areas that may require further or 
closer investigation 
Scope Notes: Often used when planning the 
assurance assignment 

Kuruluşun mali veya operasyonel durumunu 
geniş bir şekilde anlamak ve daha ayrıntılı veya 
daha fazla araştırma gerektiren alanları tespit 
etmek için oranlar, eğilimler ve bakiyelerdeki 
değişimler ve dönemler arası diğer değerlerin 
incelenmesi 
Kapsam Notları: Genellikle güvence tahsisi 
planlamasında kullanılır  
 

Anomaly Anomali 
 

Unusual or statistically rare. Olağandışı veya istatistiksel olarak az rastlanan 
 

Anomaly detection Anomali tespit Detection on the basis of whether the system 
activity matches that defined as abnormal. 

Sistem aktivitesinin anormal olarak 
tanımlananlarla eşleşip eşlenmediğini baz alarak 
yapılan tespit 
 

Anonymity Anonimlik 
 

The quality or state of not being named or 
identified. 

Adlandırılmayan veya tanımlanmayan kalite 
veya durum 
 

Antivirus software Antivirüs yazılım 
 

An application software deployed at multiple 
points in an IT architecture. It is designed to 
detect and potentially eliminate virus code 
before damage is done and repair or quarantine 
files that have already been infected. 

Bir BT mimarisinde çok noktaya yerleştirilen bir 
uygulama yazılımı. Zarar oluşmadan önce virüs 
kodunu tespit etmek, potansiyel olarak ortadan 
kaldırmak ve önceden bulaştırılmış dosyaları 
onarmak veya karantinaya almak için 
tasarlanmıştır. 
 

Appearance Görünüm 
 

The act of giving the idea or impression of being 
or doing something. 

Bir şey olmanın veya bir şey yapmanın fikir veya 
izlenim verme eylemi 
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Appearance of 
independence 

Bağımsızlık Görünümü 
 
 

Behavior adequate to meet the situations 
occurring during audit work (interviews, 
meetings, reporting, etc.) 
Scope Notes: An IS auditor should be aware that 
appearance of independence depends on the 
perceptions of others and can be influenced by 
improper actions or associations. 

Denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkan 
durumları (görüşmeler, toplantılar, raporlama, 
vb.) karşılamak için  yapılan uygun davranış 
Kapsam Notları: Bir Bilgi Sistem Denetçisi, 
bağımsızlık görünümünün başkalarının 
algılamalarına bağlı olduğunun ve bunun 
uygunsuz eylem veya ilişkilerden 
etkilenebileceğinin farkında olmalıdır.  
 

Applet Aplet A program written in a portable, platform-
independent computer language, such as Java, 
JavaScript or Visual Basic 
Scope Notes: An applet is usually embedded in 
an HyperText Markup Language (HTML) page 
downloaded from web servers and then 
executed by a browser on client machines to 
run any web-based application (e.g., generate 
web page input forms, run audio/video 
programs, etc.). Applets can only perform a 
restricted set of operations, thus preventing, or 
at least minimizing, the possible security 
compromise of the host computers. However, 
applets expose the user's machine to risk if not 
properly controlled by the browser, which 
should not allow an applet to access a machine's 
information without prior authorization of the 
user. 

Java, JavaScript veya Visual Basic gibi taşınabilir, 
platformdan bağımsız bir bilgisayar dilinde 
yazılmış bir program 
Kapsam Notları: Bir applet genellikle web 
sunucularından indirilen bir HTML sayfasına 
gömülür ve daha sonra herhangi bir web tabanlı 
uygulamayı çalıştırmak için istemci makinelerde 
bir tarayıcı tarafından çalıştırılır. (Örneğin:web 
sayfası girdi formlarını oluşturma, ses/resim 
programlarını çalıştırma gibi)  
Apletler, yalnızca kısıtlı bir işlem dizisi 
gerçekleştirebilir, böylece ana bilgisayarların 
olası güvenlik tavizlerini önler veya en azından 
bunları en aza indirgeyebilirler.  
Bununla birlikte, apletler, bir apletin bir 
makinenin bilgilerine kullanıcının önceden izni 
olmaksızın erişmesine izin vermemesi gereken 
tarayıcısı tarafından düzgün şekilde kontrol 
edilmediği durumda kullanıcının makinesini riske 
maruz bırakırlar. 
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Application Uygulama A computer program or set of programs that 
performs the processing of records for a specific 
function 
Scope Notes: Contrasts with systems programs, 
such as an operating system or network control 
program, and with utility programs, such as 
copy or sort 

Belirli bir işlev için kayıtların işlenmesini 
gerçekleştiren bir bilgisayar programı veya 
program seti 
Kapsam Notları: Uygulama, bir işletim sistemi 
veya ağ kontrol programı gibi sistem programları 
ile kopyalama veya sıralama gibi işlemler yapan 
yardımcı programlardan farklıdır 
 

Application acquisition 
review 

Uygulama edinim 
incelemesi 

An evaluation of an application system being 
acquired or evaluated, that considers such 
matters as:  appropriate controls are designed 
into the system; the application will process 
information in a complete, accurate and reliable 
manner; the application will function as 
intended; the application will function in 
compliance with any applicable statutory 
provisions; the system is acquired in compliance 
with the established system acquisition process. 
 

Edinilen veya geliştirilen bir uygulama sisteminin 
değerlendirilmesi, aşağıdakileri hususları göz 
önüne alır: sisteme tasarlanmış olan uygun 
kontrolleri;  bilgileri tam, doğru ve güvenilir 
şekilde işleyecek olan uygulamaları; istenilen 
şekilde çalışacak uygulamaları; geçerli tüm yasal 
hükümlere uygun olarak çalışacak uygulamaları; 
mevcut sistem edinim sürecine uygun şekilde 
edinilmiş sistemi. 
 

Application architecture Uygulama mimarisi Description of the logical grouping of 
capabilities that manage the objects necessary 
to process information and support the 
enterprise’s objectives 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 
 

Bilgiyi işlemek ve kuruluşun hedeflerini 
desteklemek için gerekli nesneleri yöneten 
yeteneklerin mantıksal gruplandırmasının 
açıklaması 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış akışı  
 

Application 
benchmarking 

Uygulama bençmarkı The process of establishing the effective design 
and operation of automated controls within an 
application. 
 

Bir uygulamada otomatik kontrollerin etkili 
tasarımını ve operasyonunu oluşturma süreci 
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Application 
containerization 

Uygulama 
konteynırlaştırma 
 

A mechanism that is used to isolate applications 
from each other within the context of a running 
operating system instance.  In much the same 
way that a logical partition (LPAR) provides 
segmentation of system resources in 
mainframes, a computing environment 
employing containers segments and isolates the 
underlying system services so that they are 
logically sequestered from each other. 

Çalışan bir işletim sistemi oluşumu bağlamında 
uygulamaları birbirinden izole etmek için 
kullanılan bir mekanizma.  Aynı  bir mantıksal 
bölümlemenin (LPAR) ana çatı sistemlerinde 
sistem kaynaklarının segmentasyonunu sağladığı 
gibi, konteynerları kullanan bir bilgi işlem ortamı 
da temelindeki sistem servislerini böler ve izole 
eder böylelikle bunlar birbirlerinden mantıksal 
olarak ayrı tutulurlar. 
 

Application controls Uygulama kontrolları 
 

The policies, procedures and activities designed 
to provide reasonable assurance that objectives 
relevant to a given automated solution 
(application) are achieved. 

Belirli bir otomatik çözüm (uygulama) ile ilgili 
hedeflerin gerçekleştirildiğine dair makul 
güvence sağlamak üzere tasarlanan politikalar, 
prosedürler ve aktiviteler 
 

Application development 
review 

Uygulama geliştirme 
incelemesi 

An evaluation of an application system under 
development that considers matters such as: 
appropriate controls are designed into the 
system; the application will process information 
in a complete, accurate and reliable manner; 
the application will function as intended; the 
application will function in compliance with any 
applicable statutory provisions; the system is 
developed in compliance with the established 
system development life cycle process. 

Geliştirme aşamasındaki bir uygulama 
sisteminin aşağıdakiler gibi konular üzerinde 
değerlendirilmesi: sisteme tasarlanmış olan 
uygun kontroller;  bilgileri tam, doğru ve 
güvenilir şekilde işleyecek olan uygulamalar; 
istenilen şekilde çalışacak olan uygulamalar; 
geçerli tüm yasal hükümlere uygun olarak 
çalışacak olan uygulamalar; mevcut sistem 
geliştirme yaşam döngüsü sürecine uygun olarak 
geliştirilmiş sistem 
 

Application 
implementation review 

Uygulama 
gerçekleştirme 
incelemesi 
 

An evaluation of any part of an implementation 
project 
Scope Notes: Examples include project 
management, test plans and user acceptance 
testing (UAT) procedures. 

Bir uygulama projesinin herhangi bir parçasının 
değerlendirilmesi 
Kapsam Notları: Örneklere proje yönetimi, test 
planları ve kullanıcı kabul test (UAT) 
prosedürleri girer 
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Application layer Uygulama katmanı In the Open Systems Interconnection (OSI) 
communications model, the application layer 
provides services for an application program to 
ensure that effective communication with 
another application program in a network is 
possible 
Scope Notes: The application layer is not the 
application that is doing the communication; a 
service layer that provides these services. 

Açık Sistemler Bağlantısı (OSI) iletişim 
modelinde uygulama katmanı, bir ağdaki başka 
bir uygulama programıyla verimli iletişiminin 
gerçekleşmesini sağlayan  bir uygulamaya ait 
hizmetler sağlar 
Kapsam Notları: Uygulama katmanı iletişimi 
gerçekleştiren uygulama değildir: bu iletişim 
hizmetlerini sağlayan bir hizmet katmanıdır. 
 

Application maintenance 
review 

Uygulama bakımı 
incelemesi 
 

An evaluation of any part of a project to 
perform maintenance on an application system 
Scope Notes: Examples include project 
management, test plans and user acceptance 
testing (UAT) procedures. 

Bir uygulama sistemine ait bakım işlemlerini 
gerçekleştiren bir projenin herhangi bir 
parçasının değerlendirilmesi 
Kapsam Notları: Örneklere proje yönetimi, test 
planları ve kullanıcı kabul test (UAT) 
prosedürleri girer 
 

Application or managed 
service provider 
(ASP/MSP) 

Uygulama veya 
yönetilen hizmet 
sağlayıcısı (ASP/MSP) 
 

A third party that delivers and manages 
applications and computer services, including 
security services to multiple users via the 
Internet or a private network. 

Internet veya özel bir ağ yoluyla birden fazla 
kullanıcıya güvenlik hizmetleri de dahil olmak 
üzere uygulamaları ve bilgisayar hizmetlerini 
sunan ve yöneten üçüncü bir taraf 
 

Application program Uygulama programı A program that processes business data through 
activities such as data entry, update or query 
Scope Notes: Contrasts with systems programs, 
such as an operating system or network control 
program, and with utility programs such as copy 
or sort 

Veri girişi, güncelleme veya sorgulama gibi 
aktiviteler aracılığı ile iş verisini işleyen bir 
program 
Kapsam Notları: Uygulama, bir işletim sistemi 
veya ağ kontrol programı gibi sistem programları 
ile  kopyalama veya sıralama gibi işlmeler yapan 
yardımcı programlardan farklıdır 
 

Application programming Uygulama 
programlama 

The act or function of developing and 
maintaining application programs in production. 

Uygulama programlarının geliştirilmesi ve 
sürdürülmesi eylemi veya işlevi 
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Application programming 
interface (API) 

Uygulama 
programlama arayüzü 
(API) 

A set of routines, protocols and tools referred to 
as "building blocks" used in business application 
software development 
Scope Notes: A good API makes it easier to 
develop a program by providing all the building 
blocks related to functional characteristics of an 
operating system that applications need to 
specify, for example, when interfacing with the 
operating system (e.g., provided by Microsoft 
Windows, different versions of UNIX). A 
programmer utilizes these APIs in developing 
applications that can operate effectively and 
efficiently on the platform chosen. 

İş uygulaması yazılım geliştirmesinde kullanılan 
"yapı taşları" olarak adlandırılan bir dizi yordam, 
protokol ve araçlar 
Kapsam Notları: İyi bir API, uygulamaların 
tanımlaması gereken, örneğin işletim sistemi ile 
arabirim (örneğin, Microsoft Windows 
tarafından, farklı UNIX sürümleri tarafından 
sağlanan) oluştururken; bir işletim sisteminin 
fonksiyonel özellikleriyle ilgili tüm yapı taşlarını 
sağlayarak bir program geliştirmeyi kolaylaştırır. 
Bir programcı, bu API'ları, seçilen platform 
üzerinde etkin ve verimli çalışabilen 
uygulamaları geliştirmek için kullanır. 
 

Application proxy Uygulama proxy 
 
 

A service that connects programs running on 
internal networks to services on exterior 
networks by creating two connections, one from 
the requesting client and another to the 
destination service. 
 

İç ağlarda çalışan programları, dış ağlardaki 
servislerle, biri  istekte bulunan bir istemciden  
diğeri ise hedef hizmete olmak üzere iki bağlantı 
oluşturarak bağlayan bir hizmet. 
 

Application security Uygulama güvenliği Refers to the security aspects supported by the 
application, primarily with regard to the roles or 
responsibilities and audit trails within the 
applications. 

Öncelikle, uygulamalar içindeki rol veya 
sorumluluklar ve denetim izleri ile ilgili olmak 
üzere, uygulamanın desteklediği güvenlik 
boyutunu ifade eder. 
 

Application service 
provider (ASP) 

Uygulama hizmet 
sağlayıcısı (ASP) 
 

Also known as managed service provider (MSP), 
it deploys, hosts and manages access to a 
packaged application to multiple parties from a 
centrally managed facility 
Scope Notes: The applications are delivered 
over networks on a subscription basis. 
 

Yönetilen servis sağlayıcı (MSP) olarak da bilinir 
ve merkezi olarak yönetilen bir tesisden birden 
fazla tarafa paketlenmiş bir uygulamayı erişime 
açar, barındırır ve yönetir. 
Kapsam Notları: Uygulamalar, abonelik esasına 
göre ağ üzerinden iletilir. 
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Application software 
tracing and mapping 

Uygulama yazılım 
izleme ve eşleştirme 

Specialized tools that can be used to analyze the 
flow of data through the processing logic of the 
application software and document the logic, 
paths, control conditions and processing 
sequences 
Scope Notes: Both the command language or 
job control statements and programming 
language can be analyzed. This technique 
includes program/system:  mapping, tracing, 
snapshots, parallel simulations and code 
comparisons. 
 

Uygulama yazılımının işleme mantığı ile verilerin 
akışını analiz etmek ve mantığı, yolları, kontrol 
koşullarını ile işleme sırasını belgelemek için 
kullanılabilecek özel araçlar 
Kapsam Notları: Hem komut dili hem de iş 
güdüm komutları ve programlama dili analiz 
edilebilir. Bu teknik, program / sistem: 
eşleştirme, izleme, anlık durum görüntüsü, 
paralel simülasyonlar ve kod karşılaştırmaları 
nı içerebilir. 

Application system Uygulama sistemi An integrated set of computer programs 
designed to serve a particular function that has 
specific input, processing and output activities 
Scope Notes: Examples include general ledger, 
manufacturing resource planning and human 
resource (HR) management. 

Özel giriş, işleme ve çıktı faaliyetlerine sahip 
belirli bir işleve hizmet vermek üzere 
tasarlanmış entegre bir bilgisayar programı seti 
Kapsam Notları: Örnekler defteri kebir, üretim 
kaynak planlaması ve insan kaynakları (HR) 
yönetimini içerir 
 

Architecture Mimari Description of the fundamental underlying 
design of the components of the business 
system, or of one element of the business 
system (e.g., technology), the relationships 
among them, and the manner in which they 
support  enterprise objectives. 
 

İş sisteminin ya da iş sisteminin bir elemanına 
(örn., Teknoloji) ait bileşenlerinin belli başlı 
temel tasarımının, bunların aralarındaki 
ilişkilerin ve bunların kurumsal hedefleri 
destekleme biçimlerinin tanımlanması 
 

Architecture board Mimari kurul 
 
 

A group of stakeholders and experts who are 
accountable for guidance on enterprise-
architecture-related matters and decisions, and 
for setting architectural policies and standards  
Scope Notes: COBIT 5 perspective 
 

Kurumsal mimariyle ilgili konular ve kararlar ile 
mimari politikaları ve standartlarının 
belirlenmesine yönelik rehberlikten sorumlu bir 
grup paydaş ve uzman.  
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış akışı  
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Arithmetic logic unit 
(ALU) 

Aritmetik mantık birimi 
 

The area of the central processing unit that 
performs mathematical and analytical 
operations 

Matematik ve analitik işlemleri yapan merkezi 
işlem birimi alanı 
 

Artificial intelligence Yapay zeka Advanced computer systems that can simulate 
human capabilities, such as analysis, based on a 
predetermined set of rules 

Önceden belirlenmiş bir kural setine dayanan 
analiz gibi insan yeteneklerini taklit edebilen 
gelişmiş bilgisayar sistemleri 
 

ASCII ASCII Representing 128 characters, the American 
Standard Code for Information Interchange 
(ASCII) code normally uses 7 bits. However, 
some variations of the ASCII code set allow 8 
bits. This 8-bit ASCII code allows 256 characters 
to be represented. 

128 karakteri temsil eden Amerikan Bilgi 
Değişim Standartı Kodu (ASCII), normalde 7 bit 
kullanır. Bununla birlikte, ASCII kod setinin bazı 
varyasyonları, 8 bittir. Bu 8 bitlik ASCII kodu, 256 
karakterin gösterilmesini sağlar. 
 

Assembler Assembler 
 

A program that takes as input a program written 
in assembly language and translates it into 
machine code or machine language 

Girdi  olarak çevirici dilinde yazılmış bir program 
alan ve bunu makine koduna veya makine diline 
çeviren bir program 
 

Assembly Language Assembly Dili 
 

A low-level computer programming language 
which uses symbolic code and produces 
machine instructions. 

Sembolik kod kullanan ve makine talimatları 
üreten düşük düzey bir bilgisayar programlama 
dili 
 

Assertion İddia Any formal declaration or set of declarations 
about the subject matter made by 
management. 
Scope Notes: Assertions should usually be in 
writing and commonly contain a list of specific 
attributes about the subject matter or about a 
process involving the subject matter. 
 

Yönetim tarafından konuyla ilgili yapılan 
herhangi bir resmi beyan ya da beyan seti 
Kapsam Notları: İddialar genellikle yazılı olmalı 
ve konuyla ilgili belirli özniteliklerin bir listesini 
veya konuyu içeren bir süreci sıklıkla içermelidir. 
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Assessment Değerlendirme A broad review of the different aspects of a 
company or function that includes elements not 
covered by a structured assurance initiative 
Scope Notes: May include opportunities for 
reducing the costs of poor quality, employee 
perceptions on quality aspects, proposals to 
senior management on policy, goals, etc. 

Yapısal güvence girişimi kapsamına girmeyen 
unsurları içeren bir şirketin veya fonksiyonun 
farklı yönlerinin kapsamlı bir incelemesi 
Kapsam Notları:  Düşük kalite maliyetlerini 
azaltmak için fırsatları, kalite konularında 
çalışanların algılamalarını, politika ve amaç 
konusunda üst düzey yönetici önerilerini vs 
içerebilir. 
 

Asset Varlık Something of either tangible or intangible value 
that is worth protecting, including people, 
information, infrastructure, finances and 
reputation. 
 

İnsanlar, bilgi, altyapı, finans ve itibar da dahil 
olmak üzere, korunmaya değer somut ya da 
maddi olmayan değer taşıyan bir şey 
 

Assurance Güvence Pursuant to an accountable relationship 
between two or more parties, an IT audit and 
assurance professional is engaged to issue a 
written communication expressing a conclusion 
about the subject matters for which the 
accountable party is responsible. Assurance 
refers to a number of related activities designed 
to provide the reader or user of the report with 
a level of assurance or comfort over the subject 
matter.  
Scope Notes: Assurance engagements could 
include support for audited financial 
statements, reviews of controls, compliance 
with required standards and practices, and 
compliance with agreements, 
licenses, legislation and regulation. 
 

İki veya daha fazla taraf arasındaki hesap 
verebilir bir ilişki uyarınca, bir BT denetim ve 
güvence uzmanı, hesap veren partinin sorumlu 
olduğu konularda bir sonuç bildiren yazılı bir 
bildirim yayınlamayı taahhüt eder. Güvence, 
konu hakkında okuyucuya veya raporun 
kullanıcısına bir düzeyde güvence veya rahatlık 
sağlamak için tasarlanmış bir dizi ilgili faaliyeti 
ifade eder.  
Kapsam Notları: Güvence görevlerini, 
denetlenen finansal tablolar için desteği, 
kontrollerin gözden geçirilmesini, gerekli 
standart ve uygulamalara uyum ile ilgili 
sözleşmeleri, lisansları, mevzuat ve 
yönetmeliklere ait uyumu içerebilir. 
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Assurance engagement Güvence görevi An objective examination of evidence for the 
purpose of providing an assessment on risk 
management, control or governance processes 
for the enterprise. 
Scope Notes: Examples may include financial, 
performance, compliance and system security 
engagements 
 

Kuruluş için risk yönetimi, kontrol veya 
yönetişim süreçleri hakkında değerlendirme 
sağlama amacına ilişkin kanıtların objektif bir 
şekilde incelenmesi 
Kapsam Notları: Örnekler, finansal, performans, 
uyum ve sistem güvenliği çalışmalarını içerebilir 
 

Assurance initiative Güvence girişimi Any project intended to provide an opinion to 
reduce risk based on an examination of 
evidence. 
Scope Notes: Examples may include control self-
assessment, financial, performance, compliance 
and information system and security 
engagements. 
 

Kanıtların incelenmesine dayanan riski azaltmak 
için bir fikir sunmayı amaçlayan herhangi bir 
proje. 
Kapsam Notları: Örnekler, kontrol öz 
değerlendirmesini, finansal, performans, uyum 
ve sistem güvenliği çalışmalarını içerebilir. 
 

Asymmetric cipher Asimetrik şifre Most implementations of asymmetric ciphers 
combine a widely distributed public key and a 
closely held, protected private key. A message 
that is encrypted by the public key can only be 
decrypted by the mathematically related, 
counterpart  

Asimetrik şifrelemelerin çoğu uygulaması, 
yaygın olarak dağıtılan bir açık anahtarı ve 
yakından korunan  bir özel anahtarı birleştirir. 
Açık anahtar tarafından şifrelenen bir mesajı 
yalnızca matematiksel olarak ilgili tarafın şifresi 
açılabilir. 
 

Asymmetric key (public 
key) 

Asimetrik anahtar (açık 
anahtar) 
 

A cipher technique in which different 
cryptographic keys are used to encrypt and 
decrypt a message  
Scope Notes: See public key encryption. 

Bir mesajın şifrelenip, şifresini çözmek için farklı 
şifreleme anahtarlarının kullanıldığı bir şifreleme 
tekniği 
Kapsam Notları: Bknz. açık anahtar şifrelemesi 
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Asynchronous Transfer 
Mode (ATM) 

Asenkron Transfer 
Modu (ATM) 

A high-bandwidth low-delay switching and 
multiplexing technology that allows integration 
of real-time voice and video as well as data. It is 
a data link layer protocol 
Scope Notes: ATM is a protocol-independent 
transport mechanism. It allows high-speed data 
transfer rates at up to 155 Mbit/s. The acronym 
ATM should not  be confused with the alternate 
usage for ATM, which refers to an automated 
teller machine. 

Gerçek zamanlı ses ve video ile verilerin 
entegrasyonunu sağlayan, yüksek bant genişlikli, 
düşük gecikmeli anahtarlama ve çoklama 
teknolojisi. Bir veri bağlantısı katmanı 
protokolüdür 
Kapsam Notları: ATM, protokolden bağımsız bir 
taşıma mekanizmasıdır. 155 Mbit / s'ye kadar 
yüksek veri aktarım hızlarına izin verir. Burada 
verilen kısaltma ATM, alternatif bir kullanım 
olan paramatik (ATM) ile karıştırılmamalıdır. 
 

Asynchronous 
transmission 

Asenkron iletim 
 

Character-at-a-time transmission. Bir kerede karakter iletimi 

Attack Saldırı An actual occurrence of an adverse event Olumsuz bir olayın gerçek bir oluşumu 
 

Attack mechanism Saldırı mekanizması 
 

A method used to deliver the exploit. Unless the 
attacker is personally performing the attack, an 
attack mechanism may involve a payload, or 
container, that delivers the exploit to the target. 

İstismarı iletmek için kullanılan bir yöntem. 
Saldırgan kişisel olarak saldırıyı 
gerçekleştirmedikçe, bir saldırı mekanizması, 
saldırıyı hedefe ulaştıran bir yük veya konteyner 
içerebilir. 
 

Attack vector Saldırı vektörü 
 

A path or route used by the adversary to gain 
access to the target (asset). 
Scope Notes: There are two types of attack 
vectors: ingress and egress (also known as data 
exfiltration) 

Hedefe (varlık) erişmek için zarar verici 
tarafından kullanılan bir yol veya güzergah. 
Kapsam Notları: İki tür saldırı vektörü vardır: 
giriş ve çıkış (ayrıca veri sızıntısı olarak da bilinir) 
 

Attenuation Zayıflama (sinyal) 
 

Reduction of signal strength during transmission İletim sırasında sinyal gücünün azalması 
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Attest reporting 
engagement 

Doğruluk raporlaması 
görevi 

An engagement in which an IS auditor is 
engaged to either examine management’s 
assertion regarding a particular subject matter 
or the subject matter directly 
Scope Notes: The IS auditor’s report consists of 
an opinion on one of the following:  1. The 
subject matter. These reports relate directly to 
the subject matter itself rather than to an 
assertion. In certain situations management will 
not be able to make an assertion over the 
subject of the engagement. An example of this 
situation is when IT services are outsourced to 
third party. Management will not ordinarily be 
able to make an assertion over the controls that 
the third party is responsible for. Hence, an IS 
auditor would have to report directly on the 
subject matter rather than on an assertion. 
2. Assertion 
 

Bir BS Denetçisinin, ya belirli bir konuda ilgili 
yönetimin iddialarıyla ya da doğrudan konuyla 
ilgili inceleme yaptığı  bir görev. 
Kapsam Notları: BS Denetçisinin raporu, 
aşağıdakilerden biriyle ilgili bir görüş içerir: 
1.Dava konusu. Bu raporlar doğrudan bir 
iddiadan ziyade dava konusu ile ilgilidir. Bazı 
durumlarda, yönetim, çalışma konusunda bir 
iddiada bulunamaz. Buna örnek olarak BT 
hizmetlerinin üçüncü bir tarafdan temin 
edilmesi verilebilir. Yönetim, üçüncü tarafın 
sorumlu olduğu kontröller hakkında normalde 
bir iddiada bulunamaz. Dolayısıyla bir BS 
Denetçisi, bir iddiadan çok doğrudan dava 
konusuyla ilgili rapor vermek zorunda kalacaktır. 
2. İddia 
 

Attitude Tutum Way of thinking, behaving, feeling, etc. Düşünme, davranış, hissediş vs şekli 
 

Attribute sampling Öznitelik örnekleme Method to select a portion of a population 
based on the presence or absence of a certain 
characteristic 

Belli bir özelliğin varlığı veya yokluğuna dayalı 
olarak bir popülasyonun bir bölümünü seçme 
yöntemi 
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Audit Denetim Formal inspection and verification to check 
whether a standard or set of guidelines is being 
followed, records are accurate, or efficiency and 
effectiveness targets are being met 
Scope Notes: May be carried out by internal or 
external groups. 

Bir standarda veya bir dizi kılavuza uyulup 
uyulmadığını, kayıtların doğru olup olmadığını 
veya etkin ve etkili hedeflerin karşılanıp 
karşılamadığını kontrol etmek için yapılan resmi 
kontrol ve doğrulama 
Kapsam Notları: Dahili veya harici gruplar 
tarafından ifa edilebilir. 
 

Audit accountability Denetim hesap 
verilebilirliği 
 

Performance measurement of service delivery 
including cost, timeliness and quality against 
agreed service levels. 

Üzerinde anlaşılan hizmet seviyelerine göre 
maliyet, zamanlama ve kalite de dahil olmak 
üzere hizmet sunumunun performans ölçümü. 
 

Audit authority Denetim otoritesi A statement of the position within the 
enterprise, including lines of reporting and the 
rights of access. 
 

Raporlama zinciri ve erişim hakları da dahil 
olmak üzere, kuruluş içindeki bir pozisyonun 
ifadesi 
 

Audit charter Denetim tüzüğü A document approved by those charged with 
governance that defines the purpose, authority 
and responsibility of the internal audit activity. 
Scope Notes: The charter should: 
- Establish the internal audit funtion’s position 
within the enterprise 
- Authorise access to records, personnel and 
physical properties relevant to the performance 
of IS audit and assurance engagementsDefine 
the scope of audit function’s activities 

İç denetim faaliyetinin amacını, yetkisini ve 
sorumluluğunu tanımlayan yönetişimden 
sorumlu kişiler tarafından onaylanan bir belge 
Kapsam Notları: Tüzük: 
-Kurum içindeki iç denetim işlevinin konumunu 
oluşturur, 
-BS denetim ve güvence görevlerinin  
performansı ile ilgili kayıtlara, personele ve 
fiziksel mülklere erişimi yetkilendirir, 
-Denetim fonksiyonun faaliyet kapsamını 
tanımlar. 
 

Audit evidence Denetim kanıtı 
 

The information used to support the audit 
opinion. 

Denetim görüşünü desteklemek için kullanılan 
bilgiler 
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Audit expert systems Denetim uzman 
sistemleri 

Expert or decision support systems that can be 
used to assist IS auditors in the decision-making 
process by automating the knowledge of 
experts in the field 
Scope Notes: This technique includes 
automated risk analysis, systems software and 
control objectives software packages. 

Alanındaki uzmanların bilgisini 
otomatikleştirerek karar verme sürecinde BS 
Denetçisine yardımcı olmak için kullanılabilecek 
uzman veya karar destek sistemleri 
Kapsam Notları:  Bu teknik, otomatik risk 
analizi, sistem yazılımı ve kontrol hedefleri 
yazılım paketlerini içerir. 
 

Audit objective Denetim hedefi 
 

The specific goal(s) of an audit 
Scope Notes: These often center on 
substantiating the existence of internal controls 
to minimize business risk. 

Bir denetime ait belli amaç(lar) 
Kapsam Notları: Bunlar çoğunlukla, iş riskini en 
aza indirgemek için iç kontrollerin varlığını 
doğrulamaya odaklanır. 
 

Audit plan Denetim planı 1. A plan containing the nature, timing and 
extent of audit procedures to be performed by 
engagement team members in order to obtain 
sufficient appropriate audit evidence to form an 
opinion 
Scope Notes: Includes the areas to be audited, 
the type of work planned, the high-level 
objectives and scope of the work, and topics 
such as budget, resource allocation, schedule 
dates, type of report and its intended audience 
and other general aspects of the work 
2. A high-level description of the audit work to 
be performed in a certain period of time. 

1.Bir görüş oluşturmak üzere yeterli uygun 
denetim kanıtı elde etmek için görevli ekip 
üyeleri tarafından uygulanacak denetim 
prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve 
kapsamını içeren bir plan 
Kapsam Notları: Denetlenecek alanları, 
planlanan işin türünü, işin üst düzey amaçlarını 
ve kapsamını, ve bütçe gibi konuları, kaynak 
tahsisini, zamanlama tarihlerini, rapor türünü ve 
hedef kitlesi ve işin diğer genel yönleri gibi 
konuları içerir. 

1. 2.Belli bir zaman periyodunda yapılacak denetim 
çalışmalarının üst düzey bir tanımlaması 
 

Audit program Denetim programı 
 

A step-by-step set of audit procedures and 
instructions that should be performed to 
complete an audit. 
 

Denetimin tamamlanması için yapılması gereken 
adım adım denetim prosedürleri ve talimatları 
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Audit responsibility Denetim sorumluluğu The roles, scope and objectives documented in 
the service level agreement (SLA) between 
management and audit. 

Yönetim ve denetim birimi arasındaki hizmet 
seviye anlaşmalarında (SLA) belgelenen roller, 
kapsam ve hedefler. 
 

Audit risk Denetim riski The risk of reaching an incorrect conclusion 
based upon audit findings. 
Scope Notes: The three components of audit 
risk are: 
- Control risk 
- Detection risk 
- Inherent risk 

Denetim bulgularına dayanarak yanlış bir sonuca 
varma riski 
Kapsam Notları: Denetim riskinin üç bileşeni 
aşağıdadır: 
-Kontrol riski 
-Tespit riski 
-Doğal risk 
 

Audit sampling Denetim örneklemesi 
 

The application of audit procedures to less than 
100 percent of the items within a population to 
obtain audit evidence about a particular 
characteristic of the population. 

Poplülasyonun belirli bir özelliği hakkında 
denetim kanıtını elde etmek için bir 
popülasyonda bulunan öğelerin yüzde 
100'ünden daha azına denetim prosedürlerinin 
uygulanması 
 

Audit subject matter risk Denetim konusu riski 
 
 

Risk relevant to the area under review:  
- Business risk (customer capability to pay, 
credit worthiness, market factors, etc.) 
- Contract risk (liability, price, type, penalties, 
etc.) 
- Country risk (political, environment, security, 
etc.) 
- Project risk (resources, skill set, methodology, 
product stability, etc.) 
- Technology risk (solution, architecture, 
hardware and software infrastructure network, 
delivery channels, etc.). 
Scope Notes: See inherent risk 
 

İncelenen alanla ilgili risk: 
-İş riski (müşterinin ödeme gücü, kredi 
değerliliği, market faktörleri vs ) 
-Sözleşme riski (yükümlülük, bedel, tür, cezalar 
vs) 
-Ülke riski (politik, ortam, güvenlik vs) 
-Proje riski (kaynaklar, beceri seti, metodoloji, 
ürün stabilitesi vs ) 
-Teknoloji riski (çözüm, mimari, donanım ve 
yazılım, altyapı ağı, teslim kanalları vs) 
Kapsam Notları: Bknz doğal risk 
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Audit trail Denetim izi 
 

A visible trail of evidence enabling one to trace 
information contained in statements or reports 
back to the original input source 

İfadelerde veya raporlarda yer alan bilgilerin 
izlenmesi için orijinal giriş kaynağına geri 
dönülebilen görünür bir kanıt izi 
  

Audit universe Denetim evreni 
 
 

An inventory of audit areas that is compiled and 
maintained to identify areas for audit during the 
audit planning process 
Scope Notes: Traditionally, the list includes all 
financial and key operational systems as well as 
other units that would be audited as part of the 
overall cycle of planned work. The audit 
universe serves as the source from which the 
annual audit schedule is prepared. The universe 
will be periodically revised to reflect changes in 
the overall risk profile. 

Denetim planlama işlemi sırasında denetim 
alanlarını belirlemek üzere derlenen ve 
muhafaza edilen denetim alanlarının envanteri 
Kapsam Notları: Geleneksel olarak liste, tüm 
mali ve anahtar operasyonel sistemleri, aynı 
zamanda planlı işin genel döngüsünün bir 
parçası olarak denetlenecek diğer tüm birimleri 
içerir. Denetim evreni, hazırlanan yıllık denetim 
programlamasına  kaynak olarak hizmet eder. 
Everen, genel risk profilindeki değişiklikleri 
yansıtacak şekilde periyodik olarak revize 
edilecektir. 
 

Auditability Denetlenebilirlik 
 

The level to which transactions can be traced 
and audited through a system. 

İşlemlerin bir sistem aracılığıyla izlenip 
denetlenebileceği seviye 
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Auditable unit Denetlenebilir birim Subjects, units or systems that are capable of 
being defined and evaluated 
Scope Notes: Auditable units may include: 
- Policies, procedures and practices 
- Cost centers, profit centers and investment 
centers 
- General ledger account balances 
- Information systems (manual and 
computerized) 
- Major contracts and programs  
- Organizational units, such as product or service 
lines  
- Functions, such as information technology (IT), 
purchasing, marketing, production, finance, 
accounting and human resources (HR) 
- Transaction systems for activities, such as 
sales, collection, purchasing, disbursement, 
inventory and cost accounting, production, 
treasury, payroll, and capital assets 
- Financial statements 
- Laws and regulations 
 

Tanımlanabilir ve değerlendirilebilir konular, 
birimler veya sistemler 
Kapsam Notları: Denetlenebilir birimler 
aşağıdakilerini içerebilir: 
-Politikalar, prosedürler ve pratikler 
-Maliyet merkezleri, kar merkezleri ve yatırım 
merkezleri 
-Defteri kebir hesap bakiyeleri 
-Bilgi sistemleri (manüel ve bilgisayarlı) 
-Önemli sözleşme ve programlar 
-Ürün ve hizmet kolları gibi organizasyonel 
birimler 
-Bilgi teknolojileri (BT), satın alma, pazarlama, 
üretim, finans, muhasebe ve insan kaynakları 
(HR) gibi fonkisyonlar 
-Satış, toplama, satın alma,harcama ve maliyet 
muhasebesi, üretim, hazine, bordro ve sermaye 
varlıkları gibi faaliyetlere ait işlem sistemleri, 
-Mali tablolar 
-Yasa ve düzenlemeler 
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Auditor’s opinion Denetçi görüşü A formal statement expressed by the IS audit or 
assurance professional that describes the scope 
of the audit, the procedures used to produce 
the report and whether or not the findings 
support that the audit criteria have been met. 
Scope Notes: The types of opinions are: 
- Unqualified opinion:  Notes no exceptions or 
none of the exceptions noted aggregate to a 
significant deficiency 
- Qualified opinion:  Notes exceptions 
aggregated to a significant deficiency (but not a 
material weakness) 
- Adverse opinion:  Notes one or more 
significant deficiencies aggregating to a material 
weakness 

Denetimin kapsamını, raporu üretmek için 
kullanılan prosedürleri ve bulguların, denetim 
kriterlerinin karşılandığını destekleyip 
desteklemediğini açıklayan, BS Denetçisi veya 
güvence uzmanı tarafından ifade edilen resmi 
bir bildiri 
Kapsam Notları: Görüş türleri aşağıdadır: 
-Olumlu görüş: Toplandığında hiçbirinin önemli 
bir eksikliğe neden olmadığı istisnaları belirtir. 
-Olumsuz görüş: Toplandığında önemli bir 
yetersizliğe (ancak çok önemli olanlar hariç)  
neden olan istisnaları belirtir. 
-Karşı görüş: Toplandığında çok önemli  zayıflığa 
neden olan bir veya daha fazla önemli eksikliği 
belirtir 

 

Authentication Kimlik doğrulama 1. The act of verifying identity, i.e.,  user, 
system. 
Scope Notes: Risk: Can also refer to the 
verification of the correctness of a piece of data. 
2. The act of verifying the identity of a user, the 
user’s eligibility to access computerized 
information. 
Scope Notes: Assurance: Authentication is 
designed to protect against fraudulent logon 
activity. It can also refer to the verification of 
the correctness of a piece of data. 

1.Kimliği doğrulama eylemi, Örn: kullanıcı, 
sistem kimliği gibi  
Kapsam Notları: Risk: Bir veri parçasının doğru 
olduğunun doğrulanmasına atıfta bulunabilir 
2.Bir kullanıcının kimliğini doğrulama eylemi, 
kullanıcının bilgisayarlı bilgilere erişme hakkı 
Kapsam Notları: Güvence: Kimlik doğrulama, 
sahte oturum açma faaliyetlerine karşı koruma 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, Bir veri 
parçasının doğru olduğunun doğrulanmasına 
atıfta bulunabilir.  
 

Authenticity Aslına uygunluk Undisputed authorship Tartışmasız sahiplik 
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Automated application 
controls 

Otomatik uygulama 
kontrolları 
 
 

Controls that have been programmed and 
embedded within an application. 

Bir uygulamada programlanmış ve gömülü olan 
kontroller 

Availability Erişilebilirlik 
 

Ensuring timely and reliable access to and use of 
information 

Bilgiye zamanında ve güvenilir bir şekilde 
erişilmesi ve bunun kullanılması 
 

Awareness Farkındalık 
 
 

Being acquainted with, mindful of, conscious of 
and well informed on a specific subject, which 
implies knowing and understanding a subject 
and acting accordingly. 
 

Bir konunun bilinmesi ve anlaşılması ve buna 
göre hareket edilmesi anlamına gelen, belirli bir 
konu hakkında bilinçli ve bilinçli olarak bilgi 
sahibi olmak. 

Back door Arka kapı 
 

A means of regaining access to a compromised 
system by installing software or configuring 
existing software to enable remote access under 
attacker-defined conditions 

Saldırgan tarafından tanımlanan koşullar altında 
uzaktan erişimi etkinleştirmek için yazılım 
yükleyerek veya varolan yazılımları 
yapılandırarak tehlikeye atılmış bir sisteme 
yeniden erişim imkanı 
 

Backbone Omurga The main communication channel of a digital 
network. The part of a network that handles the 
major traffic  
Scope Notes: Employs the highest-speed 
transmission paths in the network and may also 
run the longest distances. Smaller networks are 
attached to the backbone, and networks that 
connect directly to the end user or customer are 
called "access networks." A backbone can span 
a geographic area of any size from a single 
building to an office complex to an entire 
country. Or, it can be as small as a 
backplane in a single cabinet. 
 

Dijital bir ağın temel iletişim kanalı. Bir ağın 
büyük trafiğini işleyen kısmı 
Kapsam Notları: Ağdaki en yüksek hızdaki iletim 
yollarını kullanır ve en uzun mesafeleri de 
katedebilir. Omurgaya küçük ağlar bağlanır ve 
doğrudan son kullanıcıya veya müşteriye 
bağlanan ağlara "erişim ağları" adı verilir. 
Omurga, tek bir binadan, ofis kompleksine, tüm 
ülkeye kadar herhangi bir boyutta coğrafik bir 
alanı kaplayabilir. Veya bir tek bir sistem 
kabinindeki arka pano kadar küçük bir alan 
olabilir. 
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Backup Yedek 
 

Files, equipment, data and procedures available 
for use in the event of a failure or loss, if the 
originals are destroyed or out of service. 

Bir arıza veya kayıp durumunda orijinalleri yok 
edildiğinde veya hizmet dışı kalırsa 
kullanılabilecek dosya, ekipman, veri ve 
prosedürler. 
 

Backup center Yedek merkezi An alternate facility to continue IT/IS operations 
when the primary data processing (DP) center is 
unavailable. 

Birincil veri işleme (DP) merkezi kullanım dışı 
kalmış ise BT / BS işlemlerine devam etmek için 
alternatif bir tesis 
 

Badge Kimlik kartı A card or other device that is presented or 
displayed to obtain access to an otherwise 
restricted facility, as a symbol of authority (e.g., 
the police), or as a simple means of 
identification 
Scope Notes: Also used in advertising and 
publicity. 
 

Aksi halde kısıtlanmış bir tesise, otoritenin 
(örneğin, polisin) bir sembolü olarak veya basit 
bir tanımlama aracı olarak erişim sağlamak için 
sunulan veya gösterilen bir kart veya başka bir 
cihaz. 
Kapsam Notları: Reklam ve tanıtımda da 
kullanılır 
 

Balanced scorecard (BSC) Kurumsal dengeleme 
karnesi (BSC) 

Developed by Robert S. Kaplan and David P. 
Norton as a coherent set of performance 
measures organized into four categories that 
includes traditional financial measures, but adds 
customer, internal business process, and 
learning and growth perspectives. 

Robert S. Kaplan ve David P. Norton tarafından, 
dört kategoride düzenlenen tutarlı bir 
performans ölçütü seti olarak geliştirildi; içinde 
geleneksel finansal ölçümleri içeren ancak buna 
ek olarak  müşteri, dahili iş süreci ile öğrenme ve 
büyüme perspektifleri de eklenmiştir. 
 

Bandwidth Bant genişliği The range between the highest and lowest 
transmittable frequencies. It equates to the 
transmission capacity of an electronic line and is 
expressed in bytes per second or Hertz (cycles 
per second). 

En yüksek ve en düşük iletilebilir frekanslar 
arasındaki aralık. Bir elektronik hattın iletim 
kapasitesine denk gelir ve saniyede bayt veya 
Hertz cinsinden ifade edilir (saniyedeki devir 
sayısı). 
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Bar code Barkod 
 

A printed machine-readable code that consists 
of parallel bars of varied width and spacing. 

Çeşitli genişlik ve aralıklarla paralel çubuklardan 
oluşan basılı,makine tarafından okunabilen bir 
kod. 
 

Base case Baz senaryo A standardized body of data created for testing 
purposes 
Scope Notes: Users normally establish the data. 
Base cases validate production application 
systems and test the ongoing accurate 
operation of the system. 

Test amacıyla oluşturulmuş standart bir veri 
gövdesi 
Kapsam Notları: Kullanıcılar normalde verileri 
oluştururlar. Baz senaryolar, canlı uygulama 
sistemlerini doğrulamakta ve sistemin sürmekte 
olan doğru operasyonunu test etmektedir. 
 

Base58 Encoding Base58Kodlaması 
 

Base58 Encoding is a binary-to-text encoding 
process that converts long bit sequences into 
alphanumeric text, which is easier for users 

Base58 Kodlaması, uzun bit dizilerini alfasayısal 
metne dönüştüren ve kullanıcılarınca daha kolay 
olan, bir ikili metne kodlama işlemidir. 
 

Base64 Encoding Base64Kodlaması 
 

Base64 Encoding is a binary-to-text encoding 
process that converts long bit sequences into 
alphanumeric text. 

Base64 Kodlaması, uzun bit dizilerini alfasayısal 
metne dönüştüren bir ikili metne kodlama 
işlemidir. 
 

Baseband Anabant A form of modulation in which data signals are 
pulsed directly on the transmission medium 
without frequency division and usually utilize a 
transceiver 
Scope Notes: The entire bandwidth of the 
transmission medium (e.g., coaxial cable) is 
utilized for a single channel. 

Veri sinyallerinin frekans bölüşümü olmaksızın 
iletim ortamında doğrudan darbeli olduğu ve 
genellikle bir alıcı-vericinin kullandığı bir 
modülasyon şekli 
Kapsam Notları: İletim ortamının (örneğin, 
koaksiyel kablo)  tüm bant genişliği tek bir kanal 
için kullanılır. 
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Baseline architecture Temel mimari 
 

The existing description of the fundamental 
underlying design of the components of the 
business system before entering a cycle of 
architecture review and redesign  
Scope Notes: COBIT 5 perspective 
 

Mimari gözden geçirme ve yeniden tasarlama 
döngüsüne girmeden önce iş sistemi 
bileşenlerinin temelindeki ana tasarımın mevcut 
açıklaması 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış akışı  
 

Bastion Bastion System heavily fortified against attacks Saldırılara karşı çok kuvvetlendirilmiş sistem 
 

Batch control Toplu kontrol Correctness checks built into data processing 
systems and applied to batches of input data, 
particularly in the data preparation stage 
Scope Notes: There are two main forms of 
batch controls:  sequence control, which 
involves numbering the records in a batch 
consecutively so that the presence of each 
record can be confirmed; and control total, 
which is a total of the values in selected fields 
within the transactions. 

Veri işleme sistemlerine yerleştirilen ve özellikle 
veri hazırlama aşamasındaki girdi veri yığınlarına 
uygulanan doğruluk kontrolleri 
Kapsam Notları: Toplu kontrollerin iki temel 
biçimi vardır: Sıraların kontrolü: bir araya 
getirilen kayıtların ardışık olarak 
numaralandırılmasını ve böylece her kaydın 
varlığının teyit edilmesini içerir; ve kontrol 
toplamı: hareket işlemlerinde seçili alanlardaki 
toplam değerlerdir. 
 

Batch processing Yığın işlem 
 

The processing of a group of transactions at the 
same time 
Scope Notes: Transactions are collected and 
processed against the master files at a specified 
time. 

Bir grup hareketin aynı anda işlenmesi 
Kapsam Notları: Hareketler, belli bir zamanda 
ana dosyalara karşı toplanır ve işlenir. 
 

Baud rate Baud hızı The rate of transmission for 
telecommunications data, expressed in bits per 
second (bps). 

Telekomünikasyon verileri için iletim hızı, 
saniyede bit olarak ifade edilir (bps). 
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Benchmark Bençmark A test that has been designed to evaluate the 
performance of a system 
Scope Notes: In a benchmark test, a system is 
subjected to a known workload and the 
performance of the system against this 
workload is measured. Typically, the purpose is 
to compare the measured performance with 
that of other systems that have been subject to 
the same benchmark test. 
 

Bir sistemin performansını değerlendirmek için 
tasarlanmış bir test 
Kapsam Notları: Bir bençmark testinde, bir 
sistem bilinen bir iş yüküne maruz kalır ve 
sistemin bu iş yüküne karşı performansı ölçülür.  
Genellikle amaç, ölçülen performansı, aynı 
benchmark testine tabi olan diğer sistemlerle 
karşılaştırmaktır. 
  

Benchmarking Bençmark işlemi A systematic approach to comparing enterprise 
performance against peers and competitors in 
an effort to learn the best ways of conducting 
business 
Scope Notes: Examples include benchmarking 
of quality, logistic efficiency and various other 
metrics. 

Kuruluşun iş yapmaya yönelik en iyi yollarını 
öğrenmek için işletme performansını benzer 
kuruluşlara ve rakiplere kıyasla karşılaştırmaya 
dayalı sistematik bir yaklaşım 
Kapsam Notları: Örnekler; kalite karşılaştırması, 
lojistik verimlilik ve çeşitli diğer ölçütleri 
içermektedir. 
 

Benefit Fayda In business, an outcome whose nature and 
value (expressed in various ways) are 
considered advantageous by an enterprise. 

İş dünyasında, doğası ve değeri (çeşitli şekillerde 
ifade edilen) işletme tarafından avantaj sayılan 
bir sonuç. 
 

Benefits realization Fayda gerçekleştirimi One of the objectives of governance. The 
bringing about of new benefits for the 
enterprise, the maintenance and extension of 
existing forms of benefits, and the elimination 
of those initiatives and assets that are not 
creating sufficient value 
Scope Notes: COBIT 5 perspective  
 

Yönetişim hedeflerinden birisidir. Kuruluşa yeni 
faydaların sağlanması, mevcut fayda biçimlerinin 
sürdürülüp artırılması,  yeterli değer yaratmayan 
girişim ve varlıkların ortadan kaldırılması 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış akışı  
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Best practice İyi pratik 
 

A proven activity or process that has been 
successfully used by multiple enterprises. 

Birden fazla kuruluş tarafından başarılı bir 
şekilde kullanılan kanıtlanmış bir faaliyet veya 
süreç. 
 

Binary code İkili kod A code whose representation is limited to 0 and 
1. 

Temsili 0 ve 1 ile sınırlı olan bir kod. 
 

Biometric locks Biyometrik kilitler 
 

Door and entry locks that are activated by such 
biometric features as voice, eye retina, 
fingerprint or signature. 

Ses, göz retinası, parmak izi veya imza gibi 
biyometrik özelliklerle harekete geçirilen kapı ve 
giriş kilitleri. 
 

Biometrics Biyometrik 
 

A security technique that verifies an individual’s 
identity by analyzing a unique physical attribute, 
such as a handprint. 

Bir el izi gibi benzersiz bir fiziksel öznitelik analiz 
edilerek bir kişinin kimliğini doğrulayan bir 
güvenlik tekniği. 
 

Bit-stream image Bit-akış imajı Bit-stream backups, also referred to as mirror 
image backups, involve the backup of all areas 
of a computer hard disk drive or other type of 
storage media 
Scope Notes: Such backups exactly replicate all 
sectors on a given storage device including all 
files and ambient data storage areas. 

Ayna görüntüsü yedeklemeleri olarak da 
adlandırılan bit akışı yedeklemeleri, bir 
bilgisayarın sabit disk sürücüsünün veya diğer 
türdeki depolama ortamlarının tüm alanlarının 
yedeklenmesini içerir 
Kapsam Notları: Bu gibi yedeklemeler, tüm 
dosyalar ve ortam veri depolama alanları da 
dahil olmak üzere belirli bir depolama 
aygıtındaki tüm sektörleri tam olarak çoğaltır. 
 

Black box testing Kara kutu testi 
 

A testing approach that focuses on the 
functionality of the application or product and 
does not require knowledge of the code 
intervals. 

Uygulamanın veya ürünün işlevselliğine 
odaklanan ve kod aralıkları bilgisi gerektirmeyen 
bir test yaklaşımı 
 

Block cipher Blok şifre A public algorithm that operates on plaintext in 
blocks (strings or groups) of bits 

Düz metinler üzerinde bitlerden oluşan bloklar 
(dizeler veya gruplar) halinde çalışan bir açık 
algoritma 
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Blockchain Blok zinciri 
 

A distributed, protected journaling and ledger 
system.  Use of blockchain technologies can 
enable anything from digital currency (e.g. 
Bitcoin) to any other value-bearning transaction. 

Dağıtılmış, korunan günlük kaydı ve defteri kebir 
sistemi. Blok zincir teknolojilerinin kullanılması, 
dijital para biriminden (ör. Bitcoin) herhangi bir 
başka değer katan finans hareketine kadar her 
şeyi olanaklı kılabilir. 
 

Botnet Botnet 
 

A term derived from “robot network;” is a large 
automated and distributed network of 
previously compromised computers that can be 
simultaneously controlled to launch large-scale 
attacks such as a denial-of-service attack on 
selected victims 

"Robot ağı" ndan türetilen bir terim, seçilen 
kurbanlara yönelik bir hizmet engelleme saldırısı 
gibi büyük ölçekli saldırıları başlatmak üzere 
eşzamanlı olarak kontrol edilebilen, önceden ele 
geçirilmiş bilgisayarların geniş bir 
otomatikleştirilmiş ve dağıtılmış bir ağıdır. 
 

Boundary Sınır 
 

Logical and physical controls to define a 
perimeter between the organization and the 
outside world 

Organizasyon ve dış dünya arasında bir sınır 
tanımlamak için mantıksal ve fiziksel kontroller 
 

Bridge Köprü Data link layer device developed in the early 
1980s to connect  local area networks (LANs) or 
create two separate LAN or wide area network 
(WAN) network segments from a single segment 
to reduce collision domains. 
Scope Notes: A bridge acts as a store-and-
forward device in moving frames toward their 
destination. This is achieved by analyzing the 
MAC header of a data packet, which represents 
the hardware address of an NIC. 

Yerel alan ağlarını (LAN'lar) bağlamak veya 
çarpışma alanlarını azaltmak için tek bir 
segmentten iki ayrı LAN veya geniş alan (WAN) 
ağ kesimi oluşturmak için 1980'lerin başında 
geliştirilen veri bağlantısı katman cihazı. 
Kapsam Notları: Bir köprü, çerçeveleri 
hedeflerine doğru hareket ettirmede bir sakla-
ve-iletim cihazı olarak işlev görür. Bu, bir NIC'in 
(ağ arayüz kartının) donanım adresini temsil 
eden bir veri paketinin MAC (ortam erişim 
kontrol) başlığını analiz ederek gerçekleştirilir. 
 

Bring your own device 
(BYOD) 

Kendi cihazını getir 
(BYOD) 
 

An enterprise policy used to permit partial or 
full integration of user-owned mobile devices 
for business purposes 

Kullanıcıya ait mobil cihazların iş amaçları için 
kısmen ya da tamamen entegrasyonuna izin 
vermek için kullanılan bir kurumsal politika 
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Broadband Genişbant 
 
 

Multiple channels are formed by dividing the 
transmission medium into discrete frequency 
segments.  
Scope Notes: Broadband generally requires the 
use of a modem. 
 

İletim ortamını ayrı frekans bölümlerine bölerek 
çoklu kanallar oluşturulur. 
Kapsam Notları: Genişbant genellikle bir 
modem kullanımını gerektirir. 
 

Broadcast Yayın 
 

A method to distribute information to multiple 
recipients simultaneously 

Birden fazla alıcıya aynı anda bilgi dağıtmak için 
bir yöntem 
 

Brouter Köprü-yönlendirici Device that performs the functions of both a 
bridge and a router 
Scope Notes: A brouter operates at both the 
data link and the network layers. It connects 
same data link type LAN segments as well as 
different data link ones, which is a significant 
advantage. Like a bridge, it forwards packets 
based on the data link layer address to a 
different network of the same type. Also, 
whenever required, it processes and forwards 
messages to a different data link type network 
based on the network protocol address. When 
connecting same data link type networks, it is as 
fast as a bridge and is able to connect different 
data link type networks. 
 

Hem bir köprü hem de bir yönlendirici işlevini 
gören cihaz 
Kapsam Notları: Bir köprü-yönlendirici hem veri 
bağlantı hem de ağ katmanlarında çalışır. Aynı 
veri iletim tipindeki LAN bölümlerini ve farklı 
veri iletimlerini birbirine bağlar; bu da önemli bir 
avantajdır. Bir köprü gibi, veri bağlantı katmanı 
adresine bağlı olarak paketleri aynı türdeki farklı 
bir ağa gönderir. Ayrıca, ne zaman ihtiyaç olursa, 
ağ protokol adresine bağlı olarak mesajları işler 
ve farklı bir veri iletim türü ağına yönlendirir.  
Aynı veri bağlantı türü ağlarını bağlarken, bir 
köprü kadar hızlıdır ve farklı veri bağlantı türü 
ağları da bağlayabilir. 
 

Browser Internet Tarayıcı 
 

A computer program that enables the user to 
retrieve information that has been made 
publicly available on the Internet; also, that 
permits multimedia (graphics) applications on 
the World Wide Web. 
 

Kullanıcının Internet'te herkese açık hale 
getirilmiş bilgileri almasını sağlayan bir bilgisayar 
programı; Ayrıca, World Wide Web'de 
multimedya (grafik) uygulamalarına izin verir. 
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Brute force Kaba kuvvet A class of algorithms that repeatedly try all 
possible combinations until a solution is found. 

Bir çözüm bulana kadar olası tüm 
kombinasyonları sürekli olarak deneyen 
algoritmalar sınıfı. 
 

Brute force attack Kaba kuvvet saldırısı 
 

Repeatedly trying all possible combinations of 
passwords or encryption keys until the correct 
one is found. 

Doğru olanı buluncaya kadar olası tüm şifre 
kombinasyonlarını veya şifreleme anahtarlarını 
tekrarlı olarak deneyen saldırı 
 

Budget Bütçe Estimated cost and revenue amounts for a given 
range of periods and set of books 
Scope Notes: There can be multiple budget 
versions for the same set of books. 

Belirli bir dönem aralığı ve kayıt defteri seti için 
tahmini maliyet ve gelir tutarı 
Kapsam Notları: Aynı kayıt defter grubu için 
birden fazla bütçe versiyonu olabilir. 
 

Budget formula Bütçe formülü A mathematical expression used to calculate 
budget amounts based on actual results, other 
budget amounts and statistics 
Scope Notes: With budget formulas, budgets 
using complex equations, calculations and 
allocations can be automatically created. 

Gerçek sonuçlar, diğer bütçe tutarları ve 
istatistikler temel alınarak bütçe miktarlarını 
hesaplamak için kullanılan matematiksel bir 
ifade 
Kapsam Notları: Bütçe formülleriyle karmaşık 
denklemleri kullanan bütçeler, hesaplamalar ve 
tahsisler otomatik olarak oluşturulabilir 
 

Budget hierarchy Bütçe hiyerarşisi 
 

A group of budgets linked together at different 
levels such that the budgeting authority of a 
lower-level budget is controlled by an upper-
level budget. 

Farklı seviyelerde bir araya getirilerek, alt düzey 
bir bütçenin bütçeleme yetkilisinin, üst düzey bir 
bütçe tarafından kontrol edildiği, ilişkilendirmiş 
bir bütçe grubu. 
 

Budget organization Bütçe organizasyonu An entity (department, cost center, division or 
other group) responsible for entering and 
maintaining budget data. 

Bütçe verilerini girmek ve idamesini sağlamakla 
sorumlu bir oluşum (departman, masraf 
merkezi, bölüm veya diğer grup) 
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Buffer Ara bellek Memory reserved to temporarily hold data to 
offset differences between the operating 
speeds of different devices, such as a printer 
and a computer 
Scope Notes: In a program, buffers are reserved 
areas of random access memory (RAM) that 
hold data while they are being processed. 

Bir yazıcı ve bir bilgisayar gibi farklı aygıtların 
çalışma hızları arasındaki farkları dengelemek 
için verileri geçici olarak tutmak için saklanan 
bellek 
Kapsam Notları: Bir programda, ara bellekler 
işleme esnasında veriyi tutan özel tahsisli 
rastgele erişim belleğidir (RAM) 
 

Buffer overflow Bellek taşması Occurs when a program or process tries to store 
more data in a buffer (temporary data storage 
area) than it was intended to hold 
Scope Notes: Since buffers are created to 
contain a finite amount of data, the extra 
information—which has to go somewhere—can 
overflow into adjacent buffers, corrupting or 
overwriting the valid data held in them. 
Although it may occur accidentally through 
programming error, buffer overflow is an 
increasingly common type of security attack on 
data integrity. In buffer overflow attacks, the 
extra data may contain codes designed to 
trigger specific actions, in effect sending new 
instructions to the attacked computer that 
could, for example, damage the user's files, 
change data, or disclose confidential 
information. Buffer overflow attacks are said to 
have arisen because the C programming 
language supplied the framework, and poor 
programming practices supplied the 
vulnerability. 

Bir program veya işlem, bekletilenden daha fazla 
veriyi bir arabelleğe (geçici veri depolama alanı) 
depolamaya çalıştığında oluşur.  
Kapsam Notları: Ara bellekler sonlu bir miktarda 
veri içerecek şekilde oluşturulduklarından, bir 
yere gitmek zorunda olan ek bilgiler bitişik ara 
belleklere taşabilir, onlara tutunan geçerli 
verileri bozabilir veya bunların üstüne yazabilir. 
Yanlışlıkla programlama hatası vasıtasıyla 
oluşabilmesine rağmen, arabellek taşması veri 
bütünlüğünde giderek yaygınlaşan bir güvenlik 
saldırısı türüdür. Ara bellek taşma saldırıları 
sırasında, fazladan veriler, belirli eylemleri 
tetiklemek üzere tasarlanan kodları içerebilir; bu 
da saldırıya maruz bırakılan bilgisayara, örneğin, 
kullanıcının dosyalarına zarar veren, verileri 
değiştiren veya gizli bilgileri ifşa eden yeni 
talimatlar gönderebilir. Arabellek taşması 
saldırılarının  artış gösterdiği söylenmektedir, 
çünkü C programlama dilinin çerçeveyi 
sağlaması ve zayıf programlama uygulamalarının 
bu güvenlik açığını sağlaması nedenlerdendir. 
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Bulk data transfer Toplu veri transferi A data recovery strategy that includes a 
recovery from complete backups that are 
physically shipped offsite once a week 
Scope Notes: Specifically, logs are batched 
electronically several times daily, and then 
loaded into a tape library located at the same 
facility as the planned recovery. 

Haftada bir kez fiziksel olarak dışarıya 
gönderilen tam yedeklerden kurtarma içeren bir 
veri kurtarma stratejisi 
Kapsam Notları: Özellikle günlükler günde 
birkaç kez elektronik olarak toplanır ve sonra 
planlanan kurtarmanın yapılacağı aynı tesiste 
bulunan bir teyp kitaplığına yüklenir. 
 

Bus Veri yolu Common path or channel between hardware 
devices 
Scope Notes: Can be located between 
components internal to a computer or between 
external computers in a communication 
network. 
 

Donanım cihazları arasında ortak bir yol veya 
kanal 
Kapsam Notları: Bir bilgisayara ait bileşenler 
arasında veya bir iletişim ağındaki dış 
bilgisayarlar arasında yer alabilir. 
 

Bus configuration Veri yolu 
konfigürasyonu 

All devices (nodes) are linked along one 
communication line where transmissions are 
received by all attached nodes 
Scope Notes: This architecture is reliable in very 
small networks, as well as easy to use and 
understand. This configuration requires the 
least amount of cable to connect the computers 
together and, therefore, is less expensive than 
other cabling arrangements. It is also easy to 
extend, and two cables can be easily joined with 
a connector to make a longer cable for more 
computers to join the network. A repeater can 
also be used to extend a bus configuration. 

Tüm cihazlar (düğümler), iletimin tüm bağlı 
düğümler tarafından alındığı bir iletişim hattı 
boyunca bağlıdır 
Kapsam Notları: Bu mimari çok küçük ağlar için 
güvenilir ve aynı zamanda kullanımı ve 
anlaşılması kolaydır. Bu konfigürasyon 
bilgisayarları birbirine bağlamak için en az 
miktarda kabloya gereksinim duyar, böylelikle 
diğer kablo düzenlemelerine göre daha ucuzdur. 
Ayrıca kolay bir şekilde genişletmek mümkündür 
ve daha fazla bilgisayarın ağa katılabilmesi için 
daha uzun bir kablo yapmak için iki kablo bir 
konektörle kolayca birleştirilebilir. Bir 
tekrarlayıcı, bir veri yolu konfigürasyonunu 
genişletmek için de kullanılabilir.  
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Business balanced 
scorecard 

İş dengeleme karnesi 
 

A tool for managing organizational strategy that 
uses weighted measures for the areas of 
financial performance (lag) indicators, internal 
operations, customer measurements, learning 
and growth (lead) indicators, combined to rate 
the enterprise. 

Finansal performans (artçı) göstergeleri, iç 
operasyonlar, müşteri ölçümleri, öğrenme ve 
büyüme (öncül) göstergeleri alanlarında ağırlıklı 
ölçümleri kullanan, bunların birleştirilmesi ile 
kurumun performansını ölçen,  kurumsal 
stratejiyi yönetmek için bir araç 
 

Business case İş olurluluk incelemesi Documentation of the rationale for making a 
business investment, used both to support a 
business decision on whether to proceed with 
the investment and as an operational tool to 
support management of the investment 
through its full economic life cycle 
 

İş yatırımları yapma gerekçesinin 
dokümantasyonu, hem yatırıma devam edilip 
edilemeyeceğine dair karar vermede hem de 
yatırımın yönetimini tam ekonomik ömür 
boyunca desteklemek için bir operasyonel araç 
olarak kullanılır. 
 

Business continuity İş sürekliliği Preventing, mitigating and recovering from 
disruption 
Scope Notes:  
The terms 'business resumption planning', 
'disaster recovery planning' and 'contingency 
planning' also may be used in this context; they 
focus on recovery aspects of continuity, and for 
that reason the 'resilience' aspect should also be 
taken into account 
COBIT 5 perspective 

Kesintinin önlenmesi, hafifletilmesi ve 
kurtarılması 
Kapsam Notları:  
Bu kapsamda "işi yeniden başlatma planlaması", 
"felaket kurtarma planlaması" ve "acil durum 
planlaması" terimleri de kullanılabilir; Bunlar 
sürekliliğin kurtarma yönlerine odaklanırlar ve 
bu nedenle 'dayanaklılık' boyutu da dikkate 
alınmalıdır 
COBIT 5 bakış akışı  
 

Business continuity plan 
(BCP) 

İş süreklilik planı 
(BCP) 
 

A plan used by an enterprise to respond to 
disruption of critical business processes.  
Depends on the contingency plan for 
restoration of critical systems. 

Bir kuruluş tarafından kritik iş süreçlerinin 
aksamasına müdahale etmek için kullanılan bir 
plan. Kritik sistemlerin restorasyonu acil durum 
planına bağlıdır. 
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Business control İş kontrolü The policies, procedures, practices and 
organizational structures designed to provide 
reasonable assurance that the business 
objectives will be achieved and undesired 
events will be prevented or detected. 

İş amaçlarına ulaşılabileceğinin makul 
güvencesini sağlamak ve istenmeyen olayları 
engellemek veya tespit etmek üzere tasarlanan 
politikalar, prosedürler, uygulamalar ve 
organizasyonel yapılar. 
  

Business dependency 
assessment 

İş bağımlılık 
değerlendirmesi 
 

A process of identifying resources critical to the 
operation of a business process. 

Bir iş sürecinin işleyişi için kritik olan kaynakları 
tanımlama süreci 
 

Business function İş fonksiyonu 
 

An activity that an enterprise does, or needs to 
do, to achieve its objectives. 

Bir kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmek için 
yaptığı veya yapması gereken bir faaliyet. 
 

Business goal İş amacı 
 
 

The translation of the enterprise's mission from 
a statement of intention into performance 
targets and results. 

Kuruluş misyonunun, niyet bildirgesinden 
performans hedeflerine ve sonuçlarına 
tercümesi. 
 

Business impact İş etkisi 
 

The net effect, positive or negative, on the 
achievement of business objectives. 

İş hedeflerine ulaşılmasına yönelik olumlu veya 
olumsuz net etki 
 
 

Business impact analysis 
(BIA) 

İş etki analizi (BIA) A process to determine the impact of losing the 
support of any resource 
Scope Notes: The BIA assessment study will 
establish the escalation of that loss over time. It 
is predicated on the fact that senior 
management, when provided reliable data to 
document the potential impact of a lost 
resource, can make the appropriate decision. 
 

Herhangi bir kaynağın desteğini kaybetmenin 
etkisini belirleme süreci 
Kapsam Notları: BIA değerlendirme çalışması, 
bu kaybın zaman içinde gelişimini oluşturur. Üst 
yönetimin, kaybolan bir kaynağın potansiyel 
etkisini belgelemek için güvenilir veriler 
sağladığında, uygun kararı vermesi gerçeğine 
dayanmaktadır. 
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Business impact 
analysis/assessment (BIA) 

İş etki 
analizi/değerlendirmesi 
(BIA) 

Evaluating the criticality and sensitivity of 
information assets. An exercise that determines 
the impact of losing the support of any resource 
to an enterprise, establishes the escalation of 
that loss over time, identifies the minimum 
resources needed to recover, and prioritizes the 
recovery of processes and the supporting 
system 
Scope Notes: This process also includes 
addressing: 
- Income loss 
- Unexpected expense 
- Legal issues (regulatory compliance or 
contractual) 
- Interdependent processes 
- Loss of public reputation or public confidence 

Bilgi varlıklarının kritikliliğini ve hassasiyetini 
değerlendirme. Herhangi bir kaynağın desteğini 
kaybetmenin bir kurum üzerindeki etkisini 
belirleyen bir uygulama, bu kaybın zaman içinde 
gelişimini inceler, kaybı kurtarmak için gereken 
asgari kaynakları tanımlar ve süreçler ile destek 
sisteminin kurtarılmasını önceliklendirir. 
Kapsam Notları: Bu işlem aynı zamanda 
aşağıdaki hususları göz önüne alır: 
-Gelir kaybı 
-Beklenmedik harcama 
-Yasal hususlar (yasal uyumluluk ve sözleşme ile 
ilgili hususlar) 
-Bağımsız süreçler 
-Kurum itibarının ve güveninin kaybı  
 

Business interruption İş kesintisi Any event, whether anticipated (i.e., public 
service strike) or unanticipated (i.e., blackout) 
that disrupts the normal course of business 
operations at an enterprise. 

Bir kuruluştaki iş operasyonlarının normal 
seyrini bozan herhangi bir olay. (ister kamu 
hizmeti grevi gibi beklenen isterse beklenmedik 
olsun) 
 

Business Model for 
Information Security 
(BMIS) 

Bilgi Güvenliği İş 
Modeli (BMIS) 

A holistic and business-oriented model that 
supports enterprise governance and 
management information security, and provides 
a common language for information security 
professionals and business management. 
 

Kurumsal yönetişim ve yönetim bilgi güvenliğini 
destekleyen, bilgi güvenliği profesyonelleri ve iş 
yönetimi için ortak bir dil sağlayan bütünsel ve iş 
odaklı bir model. 
 

Business objective İş hedefi 
 

A further development of the business goals 
into tactical targets and desired results and 
outcomes. 

İş amaçlarının daha da geliştirilerek taktik 
hedeflere, arzulanan sonuçlara ve çıktılara 
dönüşmesi. 
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Business process İş süreci 
 

An inter-related set of cross-functional activities 
or events that result in the delivery of a specific 
product or service to a customer. 

Bir müşteriye belirli bir ürünün veya hizmetin 
verilmesine neden olan, birbiriyle ilişkili işlevler 
arası faaliyetler veya olaylar dizisi. 
 

Business process control İş süreç kontrolü The policies, procedures, practices and 
organizational structures designed to provide 
reasonable assurance that a business process 
will achieve its objectives.  
Scope Notes: COBIT 5 perspective 
 

Bir iş sürecinin hedeflerine ulaşacağına dair 
makul güvence sağlaması için tasarlanan 
politikalar, prosedürler, uygulamalar ve 
organizasyonel yapılar 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı  
 

Business process integrity İş süreç bütünlüğü 
 

Controls over the business processes that are 
supported by the enterprise resource planning 
system (ERP). 

Kurumsal kaynak planlama sistemi (ERP) 
tarafından desteklenen iş süreçleri üzerindeki 
kontroller. 
 

Business process owner İş süreç sahibi The individual responsible for identifying 
process requirements, approving process design 
and managing process performance 
Scope Notes: Must be at an appropriately high 
level in the enterprise and have authority to 
commit resources to process-specific risk 
management activities 

Süreç gereksinimlerini belirlemek, süreç 
tasarımını onaylamak ve süreç performansını 
yönetmekle yükümlü olan kişi 
Kapsam Notları: Kuruluşta yüksek seviyede 
olmalı ve süreçlere özgü risk yönetimi 
faaliyetlerine kaynak tahsis etme yetkisine sahip 
olmalıdır. 
 

Business process 
reengineering (BPR) 

İş süreci yeniden 
yapılandırması (BPR)  
 

The thorough analysis and significant redesign 
of business processes and management systems 
to establish a better performing structure, more 
responsive to the customer base and market 
conditions, while yielding material cost savings. 

Önemli maliyet tasarrufu sağlarken müşteri 
tabanına ve piyasa koşullarına daha duyarlı, 
daha iyi performans gösteren bir yapı 
oluşturmak için iş süreçleri ve yönetim 
sistemlerinin ayrıntılı analizi ve çok yönlü 
yeniden tasarımı 
 

Business risk İş riski A probable situation with uncertain frequency 
and magnitude of loss (or gain). 

Belirsizlik sıklığı ve kayıp (veya kazanç) 
büyüklüğü ile olası bir durum. 
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Business service provider 
(BSP) 

İş hizmet sağlayıcısı 
(BSP) 
 

An application service provider (ASP) that also 
provides outsourcing of business processes such 
as payment processing, sales order processing 
and application development. 

Kurumun dışarıya yaptırdığı ödeme işleme, satış 
siparişi işleme ve uygulama geliştirme  iş 
süreçlerini temin eden bir uygulama servis 
sağlayıcısı (ASP) 
 

Business sponsor İş sponsoru 
 

The individual accountable for delivering the 
benefits and value of an IT-enabled business 
investment program to the enterprise. 

BT tarafından desteklenen bir iş yatırım 
programının yararlarını ve değerini işletmeye 
sunmaktan sorumlu olan kişi 
 

Business-to-business İşletmeler arası Transactions in which the acquirer is an 
enterprise or an individual operating in the 
ambits of his/her professional activity. In this 
case, laws and regulations related to consumer 
protection are not applicable 
Scope Notes: The contract’s general terms 
should be communicated to the other party and 
specifically approved. Some companies require 
the other party to fill out check-boxes where 
there is a description such as "I specifically 
approve the clauses" This is not convincing; the 
best solution is the adoption of a digital 
signature scheme, which allows the approval of 
clauses and terms with the non-repudiation 
condition. 
 

Profesyonel faaliyetlerinin kapsamında işletilen 
bir teşebbüs veya bir kişiye ait işlemler. Bu 
durumda, tüketici koruma ile ilgili yasa ve 
yönetmelikler geçerli değildir. 
Kapsam Notları: Sözleşmenin genel şartları 
diğer tarafa bildirilmeli ve özellikle 
onaylanmalıdır. Bazı şirketler işlemlerde diğer 
tarafın "Ben şartları özellikle onayladım" gibi bir 
açıklamanın bulunduğu onay kutusunu 
doldurmalarını isterler; Bu ikna edici değildir; en 
iyi çözüm, inkar edilemezlik koşullarıyla 
maddelerin ve şartların onaylanmasına izin 
veren bir dijital imza şemasının 
benimsenmesidir. 
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Business-to-consumer İşletmeciden tüketiciye  Selling processes in which the involved parties 
are the enterprise, which offers goods or 
services, and a consumer. In this case there is 
comprehensive legislation that protects the 
consumer 
Scope Notes: Comprehensive legislation 
includes: 
- Regarding contracts established outside the 
merchant’s property (such as the right to end 
the contract with full refund or the  return 
policy for goods) 
- Regarding distance contracts (such as rules 
that establish how a contract should be written, 
specific clauses and the need to transmit to the 
consumer and approve it) 
- Regarding electronic form of the contract (such 
as on the Internet, the possibility for the 
consumer to exit from the procedure without 
having his/her data recorded) 
 

İlgili tarafların mal veya hizmet sunan işletme ve 
bir tüketiciden oluştuğu satış süreçleri. Bu 
durumda, tüketiciyi koruyan kapsamlı bir 
mevzuat vardır.  
Kapsam Notları: Kapsamlı mevzuat 
aşağıdakilerini içerir: 
-Tüccar’ın mülkiyeti dışında oluşturulmuş ilişkili 
sözleşmelerini (tam geri ödeme veya malların 
iade politikası ile sözleşmeyi sonlandırma hakkı 
gibi 
-İlişkin mesafeli sözleşmelerini (bir sözleşmenin 
nasıl yazılması gerektiğini belirleyen kurallar, 
özel hükümler ve tüketiciye iletilme ve 
onaylanması ihtiyacı gibi) 
-İlişkin şözleşmenin elektronik şeklini (Internette 
olduğu gibi, tüketicinin kaydettiği veriler 
olmadan prosedürden çıkma olanağı gibi) 
 

Business-to-consumer e-
commerce (B2C) 

İşletmeciden tüketiciye  
ticaret (B2C) 

Refers to the processes by which enterprises 
conduct business electronically with their 
customers and/or public at large using the 
Internet as the enabling technology. 

İşletmelerin, Internet'i etkinleştiren 
teknolojilerini kullanarak müşterileri ve / veya 
umum ile elektronik ortamda iş yapmaları 
süreçlerini ifade eder. 
 

Bypass label processing 
(BLP) 

Baypas etiket işleme 
(BLP) 

A technique of reading a computer file while 
bypassing the internal file/data set label. This 
process could result in bypassing of the security 
access control system. 

İç dosya / veri seti etiketini atlayarak bir 
bilgisayar dosyasını okuma tekniği. Bu işlem, 
güvenlik erişim kontrol sisteminin atlanmasına 
neden olabilir. 
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CACS CACS 
 

http://www.isaca.org/ecommerce/Pages/north-
america-cacs.aspx  

http://www.isaca.org/ecommerce/Pages/north-
america-cacs.aspx 
 

Cadbury Cadbury The Committee on the Financial Aspects of 
Corporate Governance, set up in May 1991 by 
the UK Financial Reporting Council, the London 
Stock Exchange and the UK accountancy 
profession, was chaired by Sir Adrian Cadbury 
and produced a report on the subject commonly 
known in the UK as the Cadbury Report. 

Kurumsal Yönetişim Mali Yönleri Komitesi, 
Mayıs 1991 de  
Londra Menkul Kıymetler Borsası ve İngiltere 
muhasebe meslek odası, İngiltere Finansal 
Raporlama Konseyi tarafından kurulmuştur. 
Komite Sir Adrian Cadbury başkanlığındadır ve 
İngiltere'de Cadbury Raporu olarak yaygın olarak 
bilinen bu konuda bir rapor hazırlamıştır. 
 

Capability Yeteneklilik 
 

An aptitude, competency or resource that an 
enterprise may possess or require at an 
enterprise, business function or individual level 
that has the potential, or is required, to 
contribute to a business outcome and to create 
value. 
 

Bir kuruluşun, bir iş sonucuna katkıda bulunma 
ve değer yaratma potansiyeli olan veya bir 
işletme, iş fonksiyonu veya bireysel düzeyde 
sahip olabileceği veya talep edebileceği bir 
yeterlik, yetkinlik veya kaynak 
 

http://www.isaca.org/ecommerce/Pages/north-america-cacs.aspx
http://www.isaca.org/ecommerce/Pages/north-america-cacs.aspx
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Capability Maturity 
Model (CMM) 

Yetenek Olgunluk 
Modeli (CMM) 

1. Contains the essential elements of 
effective processes for one or more 
disciplines.It also describes an 
evolutionary improvement path from ad 
hoc, immature processes to disciplined, 
mature processes with improved quality 
and effectiveness 
2. CMM for software, from the Software 
Engineering Institute (SEI), is a model 
used by many enterprises to identify 
best practices useful in helping them 
assess and increase the maturity of their 
software development processes. 
Scope Notes: CMM ranks software 
development enterprises according to a 
hierarchy of five process maturity levels. 
Each level ranks the development 
environment according to its capability 
of producing quality software. A set of 
standards is associated with each of the 
five levels. The standards for level one 
describe the most immature or chaotic 
processes and the standards for level 
five describe the most mature or quality 
processes.A maturity model that 
indicates the degree of reliability or 
dependency the business can place on a 
process achieving the desired goals or 
objectives.A collection of instructions 
that an enterprise can follow to gain 
better control over its software 
development process. 

1. Bir veya daha fazla disiplin için etkin 
süreçlerin temel unsurlarını içerir. Geçici, 
olgunlaşmamış süreçlerden iyileştirilmiş kalite 
ve etkililiğe sahip disiplinli, olgun süreçlere 
kadar bir evrimsel iyileştirme yolu tanımlar. 
2. Yazılım Mühendisliği Enstitüsüne (SEI) ait 
CMM yazılım için, bir çok işletmenin yazılım 
geliştirme süreçlerinin olgunluğunu 
değerlendirmesinde ve bunun artırmasına 
yardımcı olan en iyi uygulamaların 
belirlenmesinde kullanılan bir modeldir. 
Kapsam Notları: CMM yazılım geliştirme 
şirketlerini beş süreç olgunluk seviyesi 
hiyerarşisine göre derecelendirmektedir. Her 
seviyede kaliteli yazılım geliştirme yeteneğine  
göre geliştirme ortamını seviyelendirilir. Bir dizi 
standart, beş seviyenin her biriyle ilişkilidir. 
Birinci seviye için standartlar, en olgunlaşmamış 
ya da düzensiz süreçleri tanımlar ve beşinci 
seviye için standartlar en olgun ya da kaliteli 
süreçleri tanımlar. Bir olgunluk modeli, 
İşletmenin istenen amaçlara veya hedeflere 
ulaşan bir süreç üzerine yerleştirebileceği  
güvenilirlik veya bağımlılık derecesini gösterir. 
Bir kuruluşun yazılım geliştirme süreci üzerinde 
daha iyi kontrol sahibi olmak için takip 
edebileceği bir talimatlar koleksiyonudur. 
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Capacity stress testing Kapasite stress testi 
 

Testing an application with large quantities of 
data to evaluate its performance during peak 
periods. Also  called volume testing. 

Yoğunluk dönemlerinde performansını 
değerlendirmek için büyük miktarda veriyle bir 
uygulamayı test etme. Aynı zamanda hacim testi 
olarak da bilinir. 
 

Capital 
expenditure/expense 
(CAPEX) 

Sermaye 
gideri/harcaması 
(CAPEX) 

An expenditure that is recorded as an asset 
because it is expected to benefit more than the 
current period. The asset is then depreciated or 
amortized over the expected useful life of the 
asset. 

Cari dönemden daha fazla fayda 
beklendiğinden, varlık olarak kaydedilen bir 
harcama. Varlık daha sonra amortismana tabi 
tutulur veya varlığın beklenen faydalı ömrü 
boyunca itfa edilir (yıpranma payı hesap edilir) 
 

Card swipe Kart okutma A physical control technique that uses a secured 
card or ID to gain access to a highly sensitive 
location 
Scope Notes: If built correctly, card swipes act 
as a preventive control over physical access to 
those sensitive locations. After a card has been 
swiped, the application attached to the physical 
card swipe device logs all card users who try to 
access the secured location. The card swipe 
device prevents unauthorized access and logs all 
attempts to enter the secured location. 

Oldukça hassas bir lokasyona giriş yapmak için 
güvenli bir kart veya kimlik kullanan bir fiziksel 
kontrol tekniği 
Kapsam Notları: Eğer doğru bir şekilde 
kurulursa,  bu hassas lokasyonlara fiziksel 
erişimde bir önleyici kontrol görevi görürler. Bir 
kart okutulduktan sonra, fiziksel kart okutma 
cihazına ait uygulama,  güvenli lokasyona 
erişmek isteyen tüm kart kullanıcılarını günlüğe 
işler. Kart okutma cihazı yetkisiz erişimleri 
engeller ve güvenli lokasyona giriş yapmak 
isteyen başarılı ve başarısız tüm teşebbüsleri 
günlüğe işler.  
 

Cathode ray tube (CRT) Katot ışın tüpü (CRT) 
 

A vacuum tube that displays data by means of 
an electron beam striking the screen, which is 
coated with suitable phosphor material or a 
device similar to a television screen on which 
data can be displayed. 

Veriyi bir elektron ışınının ekrana çarpması 
sonucu  görüntüleyen ve uygun fosfor materyali 
ile kaplanan bir vakum tüpü veya verilerin 
görüntülendiği bir televizyon ekranına benzer 
bir cihaz. 
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Central processing unit 
(CPU) 

Merkezi işlem birimi 
(CPU) 

Computer hardware that houses the electronic 
circuits that control/direct all operations of the 
computer system. 

Bilgisayar sisteminin tüm işlemlerini kontrol 
eden / yöneten elektronik devreleri barındıran 
bilgisayar donanımı. 
 

Centralized data 
processing 

Merkezi veri işleme 
 

Identified by one central processor and 
databases that form a distributed processing 
configuration. 

Dağıtılmış bir işlem yapılandırması oluşturan tek 
bir merkezi işlemci ve veritabanları tarafından 
tanımlanır. 
 

Certificate (Certification) 
authority (CA) 

Sertifika (Sertifikasyon) 
otoritesi (CA) 
 

A trusted third party that serves authentication 
infrastructures or enterprises and registers 
entities and issues them certificates. 

Kimlik doğrulama altyapısına veya kuruluşlara 
hizmet veren güvenilir bir üçüncü taraf olup 
kuruluşları kaydettirir ve bunları sertifika verir. 
 

Certificate revocation list 
(CRL) 

Sertifika kaldırma 
listesi (CRL) 
 

An instrument for checking the continued 
validity of the certificates for which the 
certification authority (CA) has responsibility 
Scope Notes: The CRL details digital certificates 
that are no longer valid.  The time gap between 
two updates is very critical and is also a risk in 
digital certificates verification. 

Sertifika otoritesinin (CA) sorumluluğu olduğu 
sertifikaların devam eden geçerliliğini kontrol 
etmeye yönelik bir araç 
Kapsam Notları: CRL, artık geçerli olmayan 
dijital sertifikalar hakkında bilgi verir. İki CRL 
güncellemesi arasındaki zaman aralığı çok 
kritiktir ve ayrıca dijital sertifikaların 
doğrulunmasında bir risk oluşturmaktadır. 
 

Certification practice 
statement (CPS) 

Sertifika uygulama 
bildirgesi (CPS) 

A detailed set of rules governing the certificate 
authority's operations. It provides an 
understanding of the value and trustworthiness 
of certificates issued by a given certificate 
authority (CA) 
Scope Notes: In terms of the controls that an 
enterprise observes, the method it uses to 
validate the authenticity of certificate applicants 
and the CA's expectations of how its certificates 
may be used. 

Sertifika otoritesinin işlemlerini düzenleyen 
detaylı bir kural seti. Belirli bir sertifika otoritesi 
(CA) tarafından verilen sertifikaların değerini ve 
güvenilirliğini anlamayı sağlar. 
Kapsam Notları: Bir işletmenin gözlemlediği 
kontroller açısından,  sertifika başvuru 
sahiplerinin aslına uygun olduğunun 
doğrulanmasını  yapmak için kullandığı yöntem  
ve CA'nın sertifikalarını nasıl kullanılacağına dair 
beklentileri 
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Chain of custody Delil zinciri A legal principle regarding the validity and 
integrity of evidence. It requires accountability 
for anything that will be used as evidence in a 
legal proceeding to ensure that it can be 
accounted for from the time it was collected 
until the time it is presented in a court of law 
Scope Notes: Includes documentation as to who 
had access to the evidence and when, as well as 
the ability to identify evidence as being the 
exact item that was recovered or tested. Lack of 
control over evidence can lead to it being 
discredited. Chain of custody depends on the 
ability to verify that evidence could not have 
been tampered with. This is accomplished by 
sealing off the evidence, so it cannot be 
changed, and providing a documentary record 
of custody to prove that the evidence was at all 
times under strict control and not subject to 
tampering. 

Kanıtın geçerliliği ve bütünlüğü ile ilgili yasal bir 
ilke. Toplandığı zamandan bir mahkemede 
sunulana kadarki tüm zaman diliminde, bir 
hukuki işlemde kanıt olarak kullanılacak her şey 
konusunda hesap verebilirliğin sağlanmasını 
gerekli kılar. 
Kapsam Notları: Kanıtlara kimin ve ne zaman 
erişebildiğinin belgelendirilmesini, aynı zamanda 
kanıtın kurtarılan ya da test edilen kesin bir öğe 
olduğunu tanımlayabilme olanağını da 
içermektedir. Kanıt üzerinde kontrolün 
olmaması, bunun değerini yitirmesine neden 
olabilir. Delil zinciri, kanıtların 
kurcalanamayacağının doğrulaması kabiliyetine 
bağlıdır. Bu, kanıtların tecrit  ve izole edilmesiyle 
gerçekleştirilir, böylece erişim olmadığından 
değiştirilemez ve kanıtların her zaman sıkı 
kontrol altında olduğu ve kurcalanmaya açık 
olmadığınının kanıtlaması bir delil kayıt belgesi 
ile sağlanmıştır. 
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Challenge/response 
token 

Kimlik sorma/yanıt 
verme tokenı 

A method of user authentication that is carried 
out through use of the Challenge Handshake 
Authentication Protocol (CHAP) 
Scope Notes: When a user tries to log into the 
server using CHAP, the server sends the user a 
"challenge," which is a random value. The user 
enters a password, which is used as an 
encryption key to encrypt the "challenge" and 
return it to the server. The server is aware of 
the password. It, therefore, encrypts the 
"challenge" value and compares it with the 
value received from the user. If the values 
match, the user is authenticated. The 
challenge/response activity continues 
throughout the session and this protects the 
session from password sniffing attacks. In 
addition, CHAP is not vulnerable to "man-in-the-
middle" attacks because the challenge value is a 
random value that changes on each access 
attempt. 

Kimlik Sorma El Sıkışma Kimlik Berlirleme 
Protokolünün (CHAP) kullanımıyla 
gerçekleştirilen bir kullanıcı kimlik doğrulama 
yöntemi. 
Kapsam Notları: Bir kullanıcı CHAP kullanarak 
sunucuya giriş yapmaya çalıştığında sunucu, 
kullanıcıya rasgele bir değer olan bir "kimlik 
sorma" dizisi gönderir. Kullanıcı, "kimlik sorma" 
dizisini şifrelemek ve onu sunucuya geri 
döndürmek için bir şifreleme anahtarı olarak 
kullanılan bir şifre girer. Sunucu kullanıcının 
girdiği şifreyi bilmektedir. Bu nedenle, sunucu 
gönderdiği "kimlik sorma" değerini şifreler ve 
kullanıcıdan alınan değerle karşılaştırır. Eğer 
sonuç eşitse kullanıcının kimlik doğrulması 
yapılmış olur. Kimlik sorma/yanıt verme işlemi 
oturum boyunca devam eder ve bu durum 
oturumu şifre yakalama saldırılarndan korur. 
Ayrıca, CHAP’ in  “araya girme saldırıları”( MIM) 
na karşı zaafiyeti bulunmamaktadır, çünkü  
gönderilen “kimlik sorma” dizisi her bir erişimde 
değişen rastgele bir değerdir. 
 



ISACA® Glossary of Terms                                                                                                                                                                   ISACA® Terimler Sözlüğü 

© 2018 ISACA. All rights reserved     © 2018 ISACA. Tüm hakları saklıdır. 
 
 

İngilizce Terim Türkçe Terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım 

Change management Değişim yönetimi A holistic and proactive approach to managing 
the transition from a current to a desired 
organizational state, focusing specifically on the 
critical human or "soft" elements of change 
Scope Notes: Includes activities such as culture 
change (values, beliefs and attitudes), 
development of reward systems (measures and 
appropriate incentives), organizational design, 
stakeholder management, human resources 
(HR) policies and procedures, executive 
coaching, change leadership training, team 
building and communication planning and 
execution. 

Özellikle mevcut bir durumdan istenen 
organizasyonel duruma geçişi yönetmeye 
yönelik bütünsel ve proaktif bir yaklaşım, 
özellikle değişimin kritik insan ya da “yumuşak” 
unsurlarına odaklanır. 
Kapsam Notları: Kültür değişimi (değerler, 
inançlar ve tutumlar), ödül sistemlerinin 
geliştirilmesi (önlemler ve uygun teşvikler), 
organizasyonel tasarım, paydaş yönetimi, insan 
kaynakları (İK) politikaları ve prosedürleri, 
yönetici koçluğu, değişim liderliği eğitimi, ekip 
oluşturma ve iletişim planlaması ve yürütülmesi 
gibi faaliyetleri içerir. 
 

Channel service 
unit/dgital service unit 
(CSU/DSU) 

Kanal hizmet 
birimi/dijital  
hizmet birimi 
(CSU/DSU) 

Interfaces at the physical layer of the open 
systems interconnection (OSI) reference model, 
data terminal equipment (DTE) to data circuit 
terminating equipment (DCE), for switched 
carrier networks. 

Anahtarlamalı taşıyıcı ağlar için veri devresi 
sonlandırma ekipmanına (DCE) veri terminali 
ekipmanını (DTE), açık sistemler arası bağlantı 
(OSI) referans modelinin fiziksel katmanında 
bağlar. 
 

Chargeback Maliyet paylaşımı The redistribution of expenditures to the units 
within a company that gave rise to them 
Scope Notes: Chargeback  is important because 
without such a policy, misleading views may be 
given as to the real profitability of a product or 
service because certain key expenditures will be 
ignored or calculated according to an arbitrary 
formula. 

Harcamaların buna neden olan bir şirketteki 
birimlere yeniden dağıtımı ve paylaştırılması 
Kapsam Notları: Maliyet  paylaşımı önemlidir 
çünkü böyle bir politika olmaz ise bir ürünün 
veya hizmetin gerçek kârlılığına ilişkin yanıltıcı 
görüşler olabilir, bazı önemli harcamalar ihmal 
edilebilir veya bunlar keyfi bir formüle göre 
hesaplanabilir. 
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Check digit Kontrol basamağı A numeric value, which has been calculated 
mathematically, is added to data to ensure that 
original data have not been altered or that an 
incorrect, but valid match has occurred 
Scope Notes: Check digit control is effective in 
detecting transposition and transcription errors. 

Matematiksel olarak hesaplanan sayısal bir 
değer, verilere orijinal değerlerinin 
değiştirilmediğini veya hatalı olmadığını tespit 
etmek ve geçerli bir eşleşme meydana gelmesini 
sağlamak için eklenir. 
Kapsam Notları: Bu kontrol, transpozisyon ve 
transkripsiyon hatalarını tespit etmede etkilidir. 
 

Check digit verification 
(self-checking digit) 

Kontrol basamağı 
doğrulaması (öz 
denetim basamağı) 
 

A programmed edit or routine that detects 
transposition and transcription errors by 
calculating and checking the check digit. 

Kontrol basamağını hesaplayıp kontrol ederek 
transpozisyon ve transkripsiyon hatalarını tespit 
eden programlanmış bir düzenleme veya 
yordam. 
 

Checklist Kontrol listesi A list of items that is used to verify the 
completeness of a task or goal 
Scope Notes: Used in quality assurance (and in 
general, in information systems audit), to check 
process compliance, code standardization and 
error prevention, and other items for which 
consistency processes or standards have been 
defined 

Bir görevin veya amacın bütünlüğünü 
doğrulamak için kullanılan öğelerin bir listesi 
Kapsam Notları: Süreç uygunluğunu, kod 
standardizasyon ve hata önlemesini ve tutarlılık 
süreçleri veya standartlarının tanımlandığı diğer 
öğeleri kontrol etmek için kalite güvencesinde 
(ve genel olarak bilgi sistemleri denetimi) 
kullanılır. 
 

Checkpoint restart 
procedures 

Denetim noktası 
yeniden başlatma 
prosedürleri 
 

A point in a routine at which sufficient 
information can be stored to permit restarting 
the computation from that point. 

Bir yordamda, hesaplamanın bu noktadan 
yeniden başlatılmasına izin verecek yeterli 
bilginin saklanabileceği bir nokta. 
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Checksum Sağlama toplamı A checksum value is generated by algorithm and 
associated with an input value and/or whole 
input file. The checksum value can be used to 
assess its corresponding input data or file at a 
later date and verify that the input has not been 
maliciously altered. It is highly improbable that 
an unauthorized party could alter the input 
without also altering the corresponding 
checksum output. If a subsequent checksum 
value no longer matches the initial value, the 
input may have been altered or corrupted.  

Bir sağlama toplamı değeri, algoritma ile 
oluşturulur ve bir giriş değeri ve / veya tüm girdi 
dosyası ile ilişkilendirilir. Sağlama toplamı 
değeri, karşılık gelen girdi verilerini veya 
dosyasını daha sonraki bir tarihte 
değerlendirmek ve girdinin kötü amaçla 
değiştirilmediğini doğrulamak için kullanılabilir.  
Yetkisiz bir tarafın, karşılık gelen sağlama 
toplamı çıktısını değiştirmeden girdiyi 
değiştirebilmesi imkânsızdır. Eğer bir sonraki bir 
sağlama toplamı artık başlangıç değeriyle 
eşleşmezse, girdi değiştirilmiş veya bozulmuş 
olabilir. 
 

Chief executive officer 
(CEO) 

Genel Müdür (CEO) 
 

The highest ranking individual in an enterprise. Bir kuruluşun en üst düzey yetkili kişisi. 

Chief financial officer 
(CFO) 

Finanstan Sorumlu Üst 
Yönetici (CFO) 

The individual primarily responsible for 
managing the financial risk of an enterprise. 

Bir işletmenin mali riskini yönetmekten öncelikle 
sorumlu olan kişi. 
 

Chief information officer 
(CIO) 

BT den Sorumlu Üst 
Yönetici(CIO) 

The most senior official of the enterprise who is 
accountable for IT advocacy, aligning IT and 
business strategies, and planning, resourcing 
and managing the delivery of IT services, 
information and the deployment of associated 
human resources 
Scope Notes: In some cases, the CIO role has 
been expanded to become the chief knowledge 
officer (CKO) who deals in knowledge, not just 
information. Also see chief technology officer 
(CTO). 

BT savunuculuğundan, BT’ nin iş stratejileriyle 
hizalandırılmasından, BT hizmetleri ve bilginin 
sunumunun planlanmasından, 
kaynaklandırılmasından ve yönetilmesinden ile 
bunlarla ilişkili insan kaynaklarının dağıtımından 
sorumlu olan kuruluşun en üst düzey yetkilisi. 
Kapsam Notları: Bazı durumlarda, CIO’ nin rolü 
sadece bilgi ile değil bilgi birikimi ile ilgilenen 
Bilgi Birikiminden Sorumlu Üst Yönetici (CKO) 
olarak genişletilmiştir. Aynı zamanda 
Teknolojiden Sorumlu Üst Yönetici (CTO) ya 
bakınız. 
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Chief Information 
Security Officer (CISO) 

Bilgi Güvenliğinden 
Sorumlu Üst Yönetici 
(CISO) 
 

The person in charge of information security 
within the enterprise 

Kurum içinde bilgi güvenliğinden sorumlu kişi 
 

Chief Security Officer 
(CSO) 

Güvenlikten Sorumlu 
Üst Yönetici (CSO) 
 

The person usually responsible for all security 
matters both physical and digital in an 
enterprise 

Bir işletmedeki hem fiziksel hem de dijital 
genelde tüm güvenlik konularından sorumlu kişi 
 

Chief technology officer 
(CTO) 

Teknolojiden Sorumlu 
Üst Yönetici (CTO) 
 

The individual who focuses on technical issues 
in an enterprise 
Scope Notes: Often viewed as synonymous with 
chief information officer (CIO) 

Bir işletmede teknik konulara odaklanan kişi. 
Kapsam Notu: Çoğunlukla BT den Sorumlu Üst 
Yönetici (CIO) ile eşanlamlı olarak görülmektedir 
 

Cipher Şifre 
 

An algorithm to perform encryption Kriptolamayı gerçekleştiren bir algoritma 

Ciphertext Şifreli metin 
 
 

Information generated by an encryption 
algorithm to protect the plaintext and that is 
unintelligible to the unauthorized reader. 

Düz metinleri korumak için bir şifreleme 
algoritması tarafından üretilen ve yetkisiz 
okuyucu tarafından algılanamayan bilgiler. 
 

Circuit-switched network Devre anahtarlamalı ağ A data transmission service requiring the 
establishment of a circuit-switched connection 
before data can be transferred from source data 
terminal equipment (DTE) to a sink DTE 
Scope Notes: A circuit-switched data 
transmission service uses a connection network. 

Veri, kaynak veri terminal ekipmanından (DTE) 
bir alıcı DTE'ye aktarılmadan önce devre 
anahtarlamalı bir bağlantı kurulmasını 
gerektiren bir veri aktarım hizmeti. 
Kapsam Notları:  Devre anahtarlamalı veri iletim 
hizmeti ,bir bağlantılı ağ kullanmaktadır. 
 

Circular routing Dairesel yönlendirme 
 

In open systems architecture, circular routing is 
the logical path of a message in a 
communication network based on a series of 
gates at the physical network layer in the open 
systems interconnection (OSI) model. 

Açık sistem mimarisinde, dairesel yönlendirme, 
açık sistemler arası bağlantı (OSI) modelinin 
fiziksel ağ katmanındaki bir dizi kapıya dayanan 
bir iletişim ağındaki bir mesajın mantıksal 
yoludur. 
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Cleartext Şifresiz metin Data that is not encrypted. Also known as 
plaintext. 

Veri kriptolanmamıştır. Açık metin olarak da 
bilinir. 
 

Client-server İstemci-sunucu 
 

A group of computers connected by a 
communication network, in which the client is 
the requesting machine and the server is the 
supplying machine 
Scope Notes: Software is specialized at both 
ends. Processing may take place on either the 
client or the server, but it is transparent to the 
user. 

Bir iletişim ağı ile bağlı bir grup bilgisayar olup, 
burada istemci istekte bulunan makine, sunucu 
da  bu isteği yerine getiren makinedir. 
Kapsam Notları: Yazılım her iki uçta 
uzmanlaşmıştır. İşlemler, istemci veya sunucu 
üzerinde gerçekleşebilir, ancak kullanıcıya 
saydamdır. 
 

Cloud computing Bulut bilişim 
 

Convenient, on-demand network access to a 
shared pool of resources that can be rapidly 
provisioned and released with minimal 
management effort or service provider 
interaction 
 

Minimum yönetim çabası veya servis sağlayıcı 
etkileşimi ile hızla tedarik edilebilen ve serbest 
bırakılabilen paylaşılan bir havuz kaynağına 
uygun, isteğe bağlı ağ erişimi 
 

Cluster controller Küme denetleyicisi A communication terminal control hardware 
unit that controls a number of computer 
terminals 
Scope Notes: All messages are buffered by the 
controller and then transmitted to the receiver. 

Bir dizi bilgisayar terminalini kontrol eden bir 
iletişim terminali kontrol donanım birimi 
Kapsam Notları: Tüm mesajlar denetleyici 
tarafından tamponlanır ve daha sonra alıcıya 
iletilir. 
 

Coaxial cable Koaksiyel kablo Composed of an insulated wire that runs 
through the middle of each cable, a second wire 
that surrounds the insulation of the inner wire 
like a sheath, and the outer insulation which 
wraps the second wire 
Scope Notes: Has a greater transmission 
capacity than standard twisted-pair cables, but 
has a limited range of effective distance 
 

Her bir kablonun ortasından geçen yalıtılmış bir 
tel, iç telin izolasyonunu bir kılıf gibi çevreleyen 
ikinci bir tel ve ikinci teli saran dış izolasyondan 
oluşur. 
Kapsam Notları: Standart bükümlü telli 
kablolardan daha fazla aktarım kapasitesine, 
ancak sınırlı bir etkin mesafeye sahiptir. 
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COBIT COBIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COBIT 5: Formerly known as Control Objectives for Information and 
related Technology (COBIT); now used only as the acronym in its fifth 
iteration. A complete, internationally accepted framework for 
governing and managing enterprise information and technology (IT) 
that supports enterprise executives and management in their 
definition and achievement of business goals and related IT goals. 
COBIT describes five principles and seven enablers that support 
enterprises in the development, implementation, and continuous 
improvement and monitoring of good IT-related governance and 
management practices  
Scope Notes: Earlier versions of COBIT focused on control objectives 
related to IT processes, management and control of IT processes and IT 
governance aspects. Adoption and use of the COBIT framework are 
supported by guidance from a growing family of supporting products. 
(See www.isaca.org/cobit for more information.) 
2. COBIT 4.1 and earlier:  Formally known as Control Objectives for 
Information and related Technology (COBIT). A complete, 
internationally accepted process framework for IT that supports 
business and IT executives and management in their definition and 
achievement of business goals and related IT goals by providing a 
comprehensive IT governance, management, control and assurance 
model.  COBIT describes IT processes and associated control 
objectives, management guidelines (activities, accountabilities, 
responsibilities and performance metrics) and maturity models. COBIT 
supports enterprise management in the development, 
implementation, continuous improvement and monitoring of good IT-
related practices.  
Scope Notes: Adoption and use of the COBIT framework are supported 
by guidance for executives and management (Board Briefing on IT 
Governance, 2nd Edition), IT governance implementers (COBIT 
Quickstart, 2nd Edition; IT Governance Implementation Guide:  Using 
COBIT and Val IT, 2nd Edition; and COBIT Control Practices:  Guidance 
to Achieve Control Objectives for Successful IT Governance), and IT 
assurance and audit professionals (IT Assurance Guide  Using COBIT). 
Guidance also exists to support its applicability for certain legislative 
and regulatory requirements (e.g., IT Control Objectives for Sarbanes-
Oxley, IT Control Objectives for Basel II) and its relevance to 
information security (COBIT Security Baseline). COBIT is mapped to 
other frameworks and standards to illustrate complete coverage of the 
IT management life cycle and support its use in enterprises using 
multiple IT-related framework and standards. 

1. COBIT 5: Eskiden, Bilgi için Kontrol Hedefleri ve İlgili Teknolojiler 
(Control Objectives for Information and related Technology, COBIT) 
olarak bilinen, günümüzdeyse beşinci yinelemesi için kullanılan 
kısaltma. Kuruluş bilgisi ile teknolojisinin (BT) yönetişimi ve yönetimi 
için uluslararası biçimde tanınan, bütün bir çerçevedir. BT yönetişimi ile 
yönetiminde yöneticileri destekler; iş hedefleri ve bağıntılı BT 
hedeflerinin tanımlanmasını ve başarılmasını sağlar. COBIT, iyi BT-
bağıntılı yönetişim ve yönetim pratiklerinin geliştirilmesi, uygulanması, 
sürekli iyileştirilmesi ve izlenmesi için beş prensip ile yedi gerçekleştirici 
tanımlar. 
Kapsam Notları: COBIT'in ilk versiyonları, BT süreçleri, yönetimi, süreç 
kontrolleri ve BT yönetişim boyutu ile alakalı kontrol hedeflerine 
odaklanır. COBIT çerçevesinin benimsenmesi ve kullanımına yönelik 
rehberlikler, günden güne artan bir ürün ailesiyle desteklenmektedir. 
(Daha fazla bilgi için Bknz. www.isaca.org/cobit.) 

2. COBIT 4.1 ve öncesi: Bilgi için Kontrol Hedefleri ve İlgili Teknolojiler  

olarak bilinen, BT için bütün ve uluslararası biçimde tanınan süreç 

çerçevesidir. İş ve BT yöneticilerine kapsamlı bir BT yönetişim, yönetim, 

kontrol ve güvence çerçevesi sunarak iş hedefleri ve ilgili BT hedeflerini 

tanımlayıp onlara ulaşmalarına yardımcı olur. COBIT, BT süreçleri ve 

ilgili kontrol hedefleri, yönetim rehberlikleri (faaliyetler, sorumluluklar 

ve performans ölçütleri) ile olgunluk modelleri tanımlar.COBIT, kuruluş 

yönetimini, iyi BT-bağıntılı uygulamaların geliştirilmesi, uygulanması, 

sürekli iyileştirmesi ve izlenmesi konusunda destekler. 
Kapsam Notları: COBIT çerçevesinin benimsenip kullanılması, 
yöneticiler (BT Yönetişimi hakkında Yönetim Kurulunun 
Bilgilendirilmesi, 2’nci Basım) , BT yönetişim uygulayıcıları (COBIT Hızlı 
Başlangıç, 2’nci Basım), BT Yönetişimi Uygulama Rehberi: COBIT ve 
ValIT Kullanarak, 2’nci Basım ve COBIT Kontrol Uygulamaları:Başarılı BT 
Yönetişimi için Kontrol Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi Rehberliği,  BT 
güvence ve denetim profesyonelleri ( COBIT Kullanarak BT Güvencesi 
Rehberi) için rehberlikler tarafından desteklenir. Ayrıca, belirli yasama, 
düzenleme gereksinimleri (örneğin, Sarbanes-Oxley için BT Kontrol 
Hedefleri, Basel II] için BT Konrol Hedefleri  ve bunların bilgi güvenliğiyle 
olan alakaları  (COBIT Güvenlik Temeli)  için de rehberlikler mevcuttur. 
COBIT, çeşitli çerçeve ve standartları kullanarak, BT yönetim yaşam 
döngüsünün tam kapsamı ve kuruluşlardaki kullanımını diğer çerçeveler 
ve standartlara eşler. 

CoCo CoCo Criteria of Control, published by the Canadian 
Institute of Chartered Accountants in 1995. 

Kanada Yeminli Mali Müşavirler Birliği 
tarafından 1995 yılında yayınlanmış Kontrol 
Kriterleri 
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Code of ethics Mesleki ahlak kuralları A document designed to influence individual 
and organizational behavior of employees, by 
defining organizational values and the rules to 
be applied in certain situations 
Scope Notes: A code of ethics is adopted to 
assist those in the enterprise called upon to 
make decisions understand the difference 
between 'right' and 'wrong' and to apply this 
understanding to their decisions. 
COBIT 5 perspective 

Organizasyonel değerleri ve belirli durumlarda 
uygulanacak kuralları tanımlayarak çalışanların 
bireysel ve kurumsal davranışlarını etkilemek 
için tasarlanmış bir belge 
Kapsam Notları: Kuruluşta karar vermekle 
yükümlü kişilerin "doğru" ve "yanlış" arasındaki 
farkı anlayarak bunu kararlarında 
uygulamalarına yardımcı olması için benimsenir.  
COBIT 5 bakış açısı  
 

Coevolving Birlikte evrimleşen Originated as a biological term, refers to the 
way two or more ecologically interdependent 
species become intertwined over time 
Scope Notes: As these species adapt to their 
environment they also adapt to one another. 
Today’s multi-business companies need to take 
their cue from biology to survive. They should 
assume that links among businesses are 
temporary and that the number of connections-
not just their content-matters. Rather than plan 
collaborative strategy from the top, as 
traditional companies do, corporate executives 
in coevolving companies should simply set the 
context and let collaboration (and competition) 
emerge from business units. 

Biyolojik bir terim olarak adlandırılan, iki veya 
daha fazla ekolojik olarak birbirine bağlı türün 
zamanla iç içe geçme şeklini ifade eder. 
Kapsam Notları: Bu türler çevrelerine uyum 
sağladıkları için, birbirlerine uyum sağlarlar. 
Günümüzün çok işletmeli şirketleri hayatta 
kalmak için biyolojiden örnek almaları gerekir. 
Bu şirketler, işler arasındaki bağlantıların geçici 
olduğunu ve bağlantıların sadece içerik 
açısından değil sayıca önemli olduğunu 
varsayılmalıdırlar. Geleneksel şirketler gibi üst 
düzey işbirlikçi stratejileri planlamak yerine, 
birlikte evrimleşen şirketlerinin kurumsal üst 
düzey yöneticileri bağlamı basitçe belirlemeli ve 
işbirliğinin (ve rekabetin) iş birimlerinden ortaya 
çıkmasına izin vermelidir. 
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Coherence Bağlaşım 
 
 

Establishing a potent binding force and sense of 
direction and purpose for the enterprise, 
relating different parts of the enterprise to each 
other and to the whole to act as a seemingly 
unique entity. 

İşletmenin farklı kısımlarını birbiriyle ve 
bütünüyle görünür bir varlık olarak hareket 
etmesini bir araya getiren güçlü bir bağlanma 
kuvvetinin ile yönlendirme ve amaç duygusunun 
oluşturulması 
 

Cohesion Özbağlaşma The extent to which a system unit--subroutine, 
program, module, component, subsystem--
performs a single dedicated function 
Scope Notes: Generally, the more cohesive the 
unit, the easier it is to maintain and enhance a 
system because it is easier to determine where 
and how to apply a change. 

Bir sistem biriminin - altprogram, program, 
modül, bileşen, alt sistem - tek bir özel işlev 
gerçekleştirdiği boyut 
Kapsam Notları: Genel olarak, birim ne kadar 
tutarlı olursa, bu sistemi korumak ve geliştirmek 
daha kolaydır, çünkü bir değişikliği nerede ve 
nasıl uygulayacaklarını belirlemek daha kolaydır. 
 

Cold site Soğuk site An IS backup facility that has the necessary 
electrical and physical components of a 
computer facility, but does not have the 
computer equipment in place 
Scope Notes: The site is ready to receive the 
necessary replacement computer equipment in 
the event that the users have to move from 
their main computing location to the alternative 
computer facility. 

Bir bilgisayar tesisinin gerekli elektriksel ve 
fiziksel bileşenlerine sahip olan, ancak bilgisayar 
donanımına sahip olmayan bir Bilgi Sistemleri 
(BS) yedekleme tesisi 
Kapsam Notları: Site, kullanıcıların ana 
bilgisayar konumlarından alternatif bilgisayar 
tesisine taşınmaları durumunda, gerekli yedek 
bilgisayar donanımını almaya hazırdır. 
 

Collision Çarpışma 
 
 

The situation that occurs when two or more 
demands are made simultaneously on 
equipment that can handle only one at any 
given instant (Federal Standard 1037C) 

İki veya daha fazla talep eşzamanlı olarak, 
herhangi bir anda yalnızca bir tanesini ele 
alabilecek cihaz üzerinde yapıldığında ortaya 
çıkan durum 
(Federal Standart 1037C) 
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Combined Code on 
Corporate Governance 

Kurumsal Yönetişim 
Birleştirilmiş Yasası 

The consolidation in 1998 of the "Cadbury," 
"Greenbury" and "Hampel" Reports 
Scope Notes: Named after the Committee 
Chairs, these reports were sponsored by the UK 
Financial Reporting Council, the London Stock 
Exchange, the Confederation of British Industry, 
the Institute of Directors, the Consultative 
Committee of Accountancy Bodies, the National 
Association of Pension Funds and the 
Association of British Insurers to address the 
financial aspects of corporate governance, 
directors' remuneration and the 
implementation of the Cadbury and Greenbury 
recommendations. 
 

 “Cadbury”, “Greenbury” ve “Hampel” 
Tebliğlerinin 1998 yılında birleştirilmesi 
Kapsam Notları: Adını Komiteler Kürsüsü’den 
almıştır. Bu tebliğler kurumsal yönetişimin mali 
boyutunu, yönetim kurulunun ücretlerini ele 
almakta ve  Cadbury ile Greenbury  
tavsiyelerinin uygulanması için, Büyük Britanya 
Mali Raporlama Konseyi, Londra Borsası, İngiliz 
Sanayi Birliği, Direktörler Enstitüsü, 
Muhasebecilik Kurulu Danışma Komitesi, Ulusal 
Sosyal Güvenlik Birliği ve İngiliz Sigortacılar 
Birliği tarafından sponsor edilmektedir. 
 

Common Attack Pattern 
Enumeration and 
Classification (CAPEC) 

Ortak Saldırı Deseni 
Listesi ve 
Sınıflandırması (CAPEC) 
 
 

A catalogue of attack patterns as “an 
abstraction mechanism for helping describe 
how an attack against vulnerable systems or 
networks is executed” published by the MITRE 
Corporation 

MITRE Kuruluşu tarafından yayınlanmış 
“zaafiyeti olan sistemlere veya ağlara karşı nasıl 
bir saldırı gerçekleştirildiğini açıklamaya 
yardımcı olan bir soyutlama mekanizması” 
konusunda bir saldırı desenleri kataloğu 

Communication 
processor 

İletişim işlemcisi A computer embedded in a communications 
system that generally performs the basic tasks 
of classifying network traffic and enforcing 
network policy functions 
Scope Notes: An example is the message data 
processor of a defense digital network (DDN) 
switching center. More advanced 
communication processors may perform 
additional functions. 
 

Genel olarak ağ trafiğini sınıflandırma ve ağ 
politikaları işlevlerini tatbik etme gibi temel 
görevleri yerine getiren bir iletişim sistemine 
gömülü bir bilgisayar 
Kapsam Notları: Buna bir örnek, bir savunma 
dijital ağ (DDN) anahtarlama merkezinin mesaj 
veri işlemcisidir. Daha gelişmiş iletişim 
işlemcileri daha fazla işlemler yapabilir.  
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Communications 
controller 

İletişim denetleyicisi 
 

Small computers used to connect and 
coordinate communication links between 
distributed or remote devices and the main 
computer, thus freeing the main computer from 
this overhead function. 

Küçük bilgisayarlar, dağıtılmış veya uzak cihazlar 
ile ana bilgisayar arasındaki iletişim 
bağlantılarını bağlamak ve koordine etmek için 
kullanılır, böylece ana bilgisayarı bu ek yük 
işlevinden kurtarır. 
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Community strings Topluluk dizeleri Authenticate access to management 
information base (MIB) objects and function as 
embedded passwords 
Scope Notes: Examples are: 
- Read-only (RO)-Gives read access to all objects 
in the MIB except the community strings, but 
does not allow write access 
- Read-write (RW)-Gives read and write access 
to all objects in the MIB, but does not allow 
access to the community strings 
- Read-write-all-Gives read and write access to 
all objects in the MIB, including the community 
strings (only valid for Catalyst 4000, 5000 and 
6000 series switches)  
Simple Network Management Protocol (SNMP) 
community strings are sent across the network 
in cleartext. The best way to protect an 
operating system (OS) software-based device 
from unauthorized SNMP management is to 
build a standard IP access list that includes the 
source address of the management station(s). 
Multiple access lists can be defined and tied to 
different community strings. If logging is 
enabled on the access list, then log messages 
are generated every time that the device is 
accessed from the management station. The log 
message records the source IP address of the 
packet. 

Yönetim bilişim tabanı (MIB) nesnelerine erişimi 
doğrular ve gömülü şifreler olarak işlev yapar. 
Kapsam Notları: Örnekler aşağıdadır: 
-Sadece-Okuma (RO)- Topluluk dizeleri dışındaki 
MIB'deki tüm nesnelere okuma erişimi verir, 
ancak yazma erişimine izin vermez 
-Okuma-Yazma (RW)- MIB'deki tüm nesnelere 
okuma ve yazma erişimi sağlar, ancak topluluk 
dizelerine erişime izin vermez 
-Okuma-Yazma-Tümü-Topluluk dizeleri de dahil 
MIB'deki tüm nesnelere okuma ve yazma erişimi 
sağlar (Sadece Catalyst 4000, 5000 ve 6000 
serisi anahtarları için geçerlidir) 
Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP) topluluk 
dizeleri ağ üzerinden açık metin olarak iletilir. 
İşletim sistemi (OS) yazılım tabanlı bir aygıtı 
yetkisiz bir SNMP yönetiminden korumanın en 
iyi yolu, yönetim istasyonlarının kaynak adresini 
içeren standart bir IP erişim listesi oluşturmaktır. 
Birden çok erişim listesi farklı topluluk dizelerine 
tanımlanabilir ve bağlanabilir. Erişim listesinde 
günlük alma  etkinleştirilirse, aygıtın yönetim 
istasyonundan erişildiği her defasında günlük 
mesajları oluşturulur. Günlük mesajı, paketin 
kaynak IP adresini kaydeder. 
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Comparison program Kıyaslama programı 
 

A program for the examination of data, using 
logical or conditional tests to determine or to 
identify similarities or differences. 

Benzerliği veya farklılıkları belirlemek veya 
tanımlamak için mantıksal veya koşullu testler 
kullanarak verilerin incelenmesi için bir 
program. 
 

Compartmentalization Bölmeleme A process for protecting very-high value assets 
or in environments where trust is an issue. 
Access to an asset requires two or more 
processes, controls or individuals. 

Çok yüksek değerli varlıkları güvenin sorun 
olduğu ortamlarda korumaya yönelik bir süreç. 
Bir varlığa erişim iki veya daha fazla süreç, 
kontrol veya birey gerektirir. 
 

Compensating control Telafi edici kontrol 
 
 

An internal control that reduces the risk of an 
existing or potential control weakness resulting 
in errors and omissions. 

Hata veya ihmallere neden olan mevcut veya 
potansiyel kontrol zayıflığı riskini azaltan bir iç 
kontrol. 
 

Competence Yeterlilik The ability to perform a specific task, action or 
function successfully 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Belli bir görevi, eylemi veya işlevi başarılı olarak 
yerine getirme becerisi 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

Competencies Yeterlilikler The strengths of an enterprise or what it does 
well 
Scope Notes: Can refer to the knowledge, skills 
and abilities of the assurance team or 
individuals conducting the work. 
 

Bir işletmenin güçlü yönleri veya neyi iyi yaptığı 
Kapsam Notları: Güvence ekibinin veya 
çalışmayı yürüten bireylerin bilgi, beceri ve 
yeteneklerini ifade eder. 
 

Compiler Derleyici 
 

A program that translates programming 
language (source code) into machine executable 
instructions (object code). 

Programlama dilini (kaynak kodu) makine 
çalıştırılabilir yönergelerine (nesne kodu) 
çeviren bir program. 
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Completely Automated 
Public Touring test to tell 
Computers and Humans 
Apart (CAPTCHA) 

Bilgisayar ve İnsan 
Ayrımı Amaçlı Tam 
Otomatik Genel Turing 
Testi (CAPTCHA)  
 
 

A type of challenge-response test used in 
computing to ensure that the response is not 
generated by a computer. An example is the site 
request for web site users to recognize and type 
a phrase posted using various challenging-to-
read fonts. 

Yanıtın bilgisayar tarafından 
oluşturulmadığından emin olmak için 
hesaplamada kullanılan bir tür kimlik sorma/ 
yanıtı verme testi. Örnek olarak, web sitesi 
kullanıcılarının çeşitli zorlukta okunabilen yazı 
tipleri kullanılarak gönderilen bir ifadeyi 
tanıması ve yazması için siteden bir  isteğin 
gelmesi verilebilir. 
 

Completely connected 
(mesh) configuration 

Tam bağlantılı (ağ) 
konfigürasyon 
 
 

A network topology in which devices are 
connected with many redundant 
interconnections between network nodes 
(primarily used for backbone networks). 
 

Aygıtların, ağ düğümleri arasında birçok yedekli 
bağlantı ile bağlandığı bir ağ topolojisi (öncelikle 
omurga ağları için kullanılır). 
 

Completeness check Tamamlık kontrolü 
 

A procedure designed to ensure that no fields 
are missing from a record. 

Bir kayıttan hiçbir alanın eksik olmamasını 
sağlamak için tasarlanmış bir prosedür 
 

Compliance Uyumluluk 
 

Adherence to, and the ability to demonstrate 
adherence to, mandated requirements defined 
by laws and regulations, as well as voluntary 
requirements resulting from contractual 
obligations and internal policies 

Sözleşmesel yükümlülükler ve iç politikalardan 
kaynaklanan gönüllü gereksinimlerin yanı sıra 
yasalar ve düzenlemelerle belirlenen zorunlu 
gereklilikleri yerine getirme ve bunlara bağlılığı 
gösterme yeteneği. 
 

Compliance documents Uyumluluk belgeleri 
 

Policies, standard and procedures that 
document the actions that are required or 
prohibited.  Violations may be subject to 
disciplinary actions. 
 

Gerekli veya yasaklanmış eylemleri belgeleyen 
politikalar, standart ve prosedürler. Bunları ihlal 
etmek disiplin cezalarına tabi olabilir. 
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Compliance testing Uyumluluk testi 
 

Tests of control designed to obtain audit 
evidence on both the effectiveness of the 
controls and their operation during the audit 
period. 

Denetim süresince hem kontrollerin etkinliği 
hem de bunların operasyonları hakkında 
denetim kanıtı elde etmek için tasarlanan 
kontrol testleri. 
 

Component Bileşen A general term that is used to mean one part of 
something more complex 
Scope Notes: For example, a computer system 
may be a component of an IT service, or an 
application may be a component of a release 
unit. Components are co-operating packages of 
executable software that make their services 
available through defined interfaces. 
Components used in developing systems may be 
commercial off-the-shelf software (COTS) or 
may be purposely built. However, the goal of 
component-based development is to ultimately 
use as many pre-developed, pretested 
components as possible. 

Daha karmaşık olan herhangi bir şeyin parçası 
anlamında kullanılan genel bir terim. 
Kapsam Notları: Örneğin, bir bilgisayar sistemi 
bir BT hizmetinin bir bileşeni olabilir, veya bir 
uygulama bir sürüm biriminin bir bileşeni 
olabilir. 
Bileşenler tanımlanmış arabirimler aracılığıyla 
hizmetlerini kullanılabilir kılan yürütülebilir 
yazılımın birlikte çalışan paketleridir. Gelişmekte 
olan sistemlerde kullanılan bileşenler, ticari 
kullanıma hazır bir yazılım (COTS) olabilir veya 
özel olarak oluşturulabilir. Bununla birlikte, 
bileşen tabanlı geliştirmenin amacı, mümkün 
olduğu kadar önceden geliştirilmiş, önceden test 
edilmiş çok sayıda bileşen kullanmaktır. 
 

Comprehensive audit Kapsamlı denetim 
 
 

An audit designed to determine the accuracy of 
financial records as well as to evaluate the 
internal controls of a function or department. 

Mali kayıtların doğruluğunu belirlemek ve bir 
fonksiyonun veya departmanın iç kontrollerini 
değerlendirmek için tasarlanmış bir denetim 
 

Computationally greedy Sayısal olarak 
doyumsuz 
 

Requiring a great deal of computing power; 
processor intensive. 

Çok fazla bilgi işlem gücü gerektiren; işlemci 
yoğun. 
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Computer emergency 
response team (CERT) 

Bilgisayar acil durum 
müdahale ekibi (CERT) 
 

A group of people integrated at the enterprise 
with clear lines of reporting and responsibilities 
for standby support in case of an information 
systems emergency.This group will act as an 
efficient corrective control, and should also act 
as a single point of contact for all incidents and 
issues related to information systems. 

Bir bilişim sistemi acil durumlarında, yedek 
desteği için açık raporlama ve sorumluluk 
alanlarına sahip işletmede entegre bir grup 
insan. Bu grup etkili bir düzeltici kontrol olarak 
ve ayrıca bilgi sistemleri ile ilgili tüm olaylar ve 
konular için tek bir irtibat noktası olarak hareket 
etmelidir. 
 

Computer forensics Adli bilişim 
 

The application of the scientific method to 
digital media to establish factual information for 
judicial review 
Scope Notes: This process often involves 
investigating computer systems to determine 
whether they are or have been used for illegal 
or unauthorized activities.  As a discipline, it 
combines elements of law and computer 
science to collect and analyze data from 
information systems (e.g., personal computers, 
networks, wireless communication and digital 
storage devices) in a way that is admissible as 
evidence in a court of law. 
 

Yargı incelemesinde olgusal bilgi oluşturmak için 
bilimsel yöntemin dijital medyaya uygulanması 
Kapsam Notları: Bu süreç genellikle bilgisayar 
sistemlerinin yasadışı veya yetkisiz faaliyetler 
için kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için 
araştırma içerir. Bir disiplin olarak, bir hukuk 
mahkemesinde delil olarak kabul edilebilir bir 
şekilde bilgi sistemlerinden (örn. kişisel 
bilgisayarlar, ağlar, kablosuz iletişim ve dijital 
depolama cihazları) veri toplamak ve analiz 
etmek için hukuk ve bilgisayar bilimi unsurlarını 
birleştirir. 
 

Computer sequence 
checking 

Bilgisayar sıra kontrolu 
 

Verifies that the control number follows 
sequentially and that any control numbers out 
of sequence are rejected or noted on an 
exception report for further research. 

Kontrol numarasının ardışık olarak takip 
edildiğini ve sıra dışı kontrol numaralarının 
reddedildiğini veya daha fazla araştırma için bir 
istisna raporunda not edildiğini doğrular. 
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Computer server Bilgisayar sunucusu 
 

1. A computer dedicated to servicing requests 
for resources from other computers on a 
network. Servers typically run network 
operating systems 
2. A computer that provides services to another 
computer (the client). 

1. Bir ağdaki diğer bilgisayarlardan gelen 
kaynaklara yönelik istekleri karşılamak için 
adanmış bir bilgisayar. Sunucular genellikle ağ 
işletim sistemlerini çalıştırır. 
2. Başka bir bilgisayara (istemci) hizmet veren 
bir bilgisayar. 
 

Computer-aided software 
engineering (CASE) 

Bilgisayar destekli 
yazılım mühendisliği 
(CASE) 
 

The use of software packages that aid in the 
development of all phases of an information 
system 
Scope Notes: System analysis, design 
programming and documentation are provided. 
Changes introduced in one CASE chart will 
update all other related charts automatically. 
CASE can be installed on a microcomputer for 
easy access. 

Bir bilgi sisteminin tüm aşamalarının 
geliştirilmesinde yardımcı olan yazılım 
paketlerinin kullanımı 
Kapsam Notları: Sistem analizi, tasarım 
programlaması ve dökümantasyonu 
sağlanmaktadır. Bir CASE çizelgesinde yapılan 
değişiklikler, diğer tüm ilgili çizelgeleri otomatik 
olarak güncelleyecektir. CASE kolay erişim için 
bir mikrobilgisayar üzerine kurulabilir. 
 

Computer-assisted audit 
technique (CAAT) 

Bilgisayar destekli 
denetim teknikleri 
(CAAT) 
 

Any automated audit technique, such as 
generalized audit software (GAS), test data 
generators, computerized audit programs and 
specialized audit utilities. 

Genelleştirilmiş denetim yazılımı (GAS), test veri 
üreteçleri, bilgisayarlı denetim programları ve 
özel denetim araçları gibi herhangi bir otomatik 
denetim tekniği 
 

Concurrency control Eşzamanlılık kontrolu Refers to a class of controls used in a database 
management system (DBMS) to ensure that 
transactions are processed in an atomic, 
consistent, isolated and durable manner (ACID). 
This implies that only serial and recoverable 
schedules are permitted, and that committed 
transactions are not discarded when undoing 
aborted transactions. 

İşlemlerin atomik, tutarlı, izole ve dayanıklı bir 
şekilde (ACID) işlenmesini sağlamak için bir 
veritabanı yönetim sisteminde (DBMS) 
kullanılan bir kontroller sınıfını ifade eder. Bu, 
yalnızca seri ve geri alınabilir çizelgelere izin 
verildiğini ve iptal edilen işlemleri geri alırken 
taahhüt edilen işlemlerin iptal edilmediğini 
gösterir. 
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Concurrent access Eşzamanlı erişim 
 

A fail-over process, in which all nodes run the 
same resource group (there can be no [Internet 
Protocol] IP or [mandatory access control] MAC 
address in a concurrent resource group) and 
access the external storage concurrently. 

Tüm düğümlerin aynı kaynak grubunu çalıştırdığı 
(eşzamanlı bir kaynak grubunda [Internet 
Protokolü] IP veya [zorunlu erişim kontrolü] 
MAC adresi olamaz) ve eş zamanlı olarak harici 
depolama alanına erişilebildiği bir yük devretme 
süreci. 
 

Confidentiality Gizlilik 
 

Preserving authorized restrictions on access and 
disclosure, including means for protecting 
privacy and proprietary information. 

Mahremiyet ve özel bilgileri korumaya yönelik 
araçlar da dahil olmak üzere erişim ve ifşa 
hakkında yetkili kısıtlamaların korunması 
 

Configurable control Ayarlanabilir kontrol 
 
 

Typically, an automated control that is based 
on, and therefore dependent on, the 
configuration of parameters within the 
application system. 
 

Tipik olarak, uygulama sistemi içerisindeki 
parametrelerin konfigürasyonunu temel alan ve 
buna bağlı olan otomatik bir kontrol. 
 

Configuration item (CI) Konfigürasyon öğesi 
(CI) 

Component of an infrastructure-or an item, 
such as a request for change, associated with an 
infrastructure-which is (or is to be) under the 
control of configuration management 
Scope Notes: May vary widely in complexity, 
size and type, from an entire system (including 
all hardware, software and documentation) to a 
single module or a minor hardware component 
 

Konfigürasyon yönetiminin kontrolü altında bir 
alt yapı ile bağlantılı bir altyapıya veya bir öğeye 
ait bileşen (değişiklik talebi gibi)  
Kapsam Notları: Karmaşıklık, boyut ve tür, tüm 
sistemden (tüm donanım, yazılım ve belgeler 
dahil) tek bir modül veya küçük bir donanım 
bileşenine kadar geniş bir yelpazeye yayılır. 
 

Configuration 
management 

Konfigürasyon 
yönetimi 
 

The control of changes to a set of configuration 
items over a system life cycle. 

Bir sistem yaşam döngüsü boyunca bir 
konfigürasyon öğeleri kümesindeki 
değişikliklerin kontrolü. 
 

Console log Konsol günlüğü 
 

An automated detail report of computer system 
activity. 

Bilgisayar sistemi eylemlerinin otomatik bir 
detay raporu. 
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Consulted Danışılan 
 
 

In a RACI (responsible, accountable, consulted, 
informed) chart, refers to those people whose 
opinions are sought on an activity (two-way 
communication). 

Bir RACI (sorumlu, hesap veren, danışılan, 
bilgilendirilen) tablosunda, bir faaliyete ilişkin 
görüşleri aranan kişilere atıfta bulunur.(iki-yönlü 
iletişim) 
 

Consumerization Tüketiciye uyarlama 
  

A new model in which emerging technologies 
are first embraced by the consumer market and 
later spread to the business 

Yeni teknolojilerin ilk önce tüketici pazarı 
tarafından benimsendiği ve daha sonra iş 
dünyasına yayıldığı yeni bir model 
 

Containment Sınırlama (İhlal 
Yönetimi) 
 
 

Actions taken to limit exposure after an incident 
has been identified and confirmed 

Bir etkileyen olay tanımlanması ve onaylanması 
sonrası maruz kalmanın sınırlandırılması için 
alınan önlemler 
 

Content filtering İçerik filtreleme Controlling access to a network by analyzing the 
contents of the incoming and outgoing packets 
and either letting them pass or denying them 
based on a list of rules 
Scope Notes: Differs from packet filtering in 
that it is the data in the packet that are analyzed 
instead of the attributes of the packet itself 
(e.g., source/target IP address, transmission 
control protocol [TCP] flags) 

Gelen ve giden paketlerin içeriğini analiz ederek 
ve bir kurallar listesine göre ya bunların 
geçmesine izin vererek ya da reddederek bir ağa 
erişimi denetleme 
Kapsam Notları: Paket filtrelemeden farklıdır, 
çünkü burada paketin kendisinin öznitelikleri 
(örn. kaynak/hedef IP adresi, iletim kontrol 
protokolü [TCP] işaretleri) yerine paket içindeki 
veriler analiz edilir.  
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Context Bağlam (Şartlar) The overall set of internal and external factors 
that might influence or determine how an 
enterprise, entity, process or individual acts 
Scope Notes: Context includes: 
- technology context (technological factors that 
affect an enterprise's ability to extract value 
from data) 
- data context (data accuracy, availability, 
currency and quality) 
- skills and knowledge (general experience and 
analytical, technical and business skills), 
- organizational and cultural context (political 
factors and whether the enterprise prefers data 
to intuition) 
- strategic context (strategic objectives of the 
enterprise) 
COBIT 5 perspective 
 

Bir kuruluş, varlık, süreç ya da bireyin nasıl 
davranacağını etkileyebilecek ve belirleyebilecek 
iç ve dış etkenler bütünüdür  
Kapsam Notları: Bağlam aşağıdakileri içerir: 
-teknoloji bağlamı (bir kuruluşun, veriden değer 
çıkartma yetkinliğini etkileyen teknolojik 
etkenler) 
-veri bağlamı (veri doğruluğu, kullanılabilirliği, 
güncelliği ve kalitesi) 
-beceriler ve bilgi birikimi (genel deneyim, 
analitik, teknik ve iş becerileri) 
-organizasyon ve kültür bağlamı (politik etkenler 
ve kuruluşun sağduyu yerine veriyi tercih edip 
etmediği) 
- stratejik bağlam (kuruluşun stratejik amaçları) 
COBIT 5 bakış açısı 
 

Contingency plan Acil durum planı 
 

A plan used by an enterprise or business unit to 
respond to a specific systems failure or 
disruption. 

Belirli bir sistem hatası veya kesintisine yanıt 
vermek için bir kuruluş veya iş biriminin 
kullandığı bir plan 
 

Contingency planning Acil durum planlaması 
 

Process of developing advance arrangements 
and procedures that enable an enterprise to 
respond to an event that could occur by chance 
or unforeseen circumstances. 

Bir işletmenin tesadüfi veya öngörülemeyen 
durumlarda meydana gelebilecek bir olaya yanıt 
vermesini sağlayan ileri düzenlemeler ve 
prosedürler geliştirme süreci. 
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Continuity Süreklilik Preventing, mitigating and recovering from 
disruption 
Scope Notes: The terms "business resumption 
planning," "disaster recovery planning" and 
"contingency planning" also may be used in this 
context; they all concentrate on the recovery 
aspects of continuity. 

Kesinitiyi önleme, hafifletme ve bundan 
kurtulma 
Kapsam Notları: Bu kapsamda "işe yeniden 
dönüş planlaması", "felaket kurtarma 
planlaması" ve "acil durum planlaması" terimleri 
de kullanılabilir; Hepsi sürekliliğin iyileşme 
yönlerine odaklanır. 
 

Continuous auditing 
approach 

Sürekli denetim 
yaklaşımı 
 

This approach allows IS auditors to monitor 
system reliability on a continuous basis and to 
gather selective audit evidence through the 
computer. 

Bu yaklaşım, BS Denetçilerinin sistem 
güvenilirliğini sürekli olarak izleyebilmelerini ve 
bilgisayar aracılığıyla seçici denetim kanıtlarını 
toplayabilmelerini sağlamaktadır. 
 

Continuous availability Sürekli erişilebilirlik 
 

Nonstop service, with no lapse in service; the 
highest level of service in which no downtime is 
allowed. 

Hizmette hiç durma olmadan kesintisiz hizmet; 
hizmet dışı kalma süresine izin verilmeyen en 
yüksek hizmet düzeyi 
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Continuous improvement Sürekli iyileştirme The goals of continuous improvement (Kaizen) 
include the elimination of waste, defined as 
"activities that add cost, but do not add value;" 
just-in-time (JIT) delivery; production load 
leveling of amounts and types; standardized 
work; paced moving lines; and right-sized 
equipment 
Scope Notes: A closer definition of the Japanese 
usage of Kaizen is "to take it apart and put it 
back together in a better way." What is taken 
apart is usually a process, system, product or 
service. Kaizen is a daily activity whose purpose 
goes beyond improvement. It is also a process 
that, when done correctly, humanizes the 
workplace, eliminates hard work (both mental 
and physical), and teaches people how to do 
rapid experiments using the scientific method 
and how to learn to see and eliminate waste in 
business processes. 

Sürekli iyileştirmenin (Kaizen) amaçları arasında, 
a.“maliyet ekleyen ama değer katmayan 
faaliyetler” olarak tanımlanan israfların ortadan 
kaldırılması; tam zamanında (JIT) teslimat; 
b.miktar ve türlerin üretim yükü tesviyesi; 
c.standartlaştırılmış iş; d.hızlı ilerleyen iş 
bölümleri; ve e. doğru büyüklükte ekipman yer 
almaktadır. 
Kapsam Notları: Kaizen'in Japonca kullanımının 
daha yakın bir tanımı “onu parçalara ayırmak ve 
daha iyi bir şekilde bir araya getirmek” tir. 
Parçalara ayrılan genellikle bir süreç, sistem, 
ürün veya hizmettir. Kaizen, amacı iyileştirmenin 
ötesine geçen günlük bir aktivitedir. Aynı 
zamanda, doğru bir şekilde yapıldığında, işyerini 
insanileştiren, sıkı çalışmayı (hem zihinsel hem 
de fiziksel) ortadan kaldıran ve insanlara bilimsel 
yöntemi kullanarak nasıl hızlı deneyler 
yapılacağını ve iş süreçlerindeki israfları görmeyi 
ve ortadan kaldırmayı öğrenmeyi öğreten bir 
süreçtir. 
 

Control Kontrol The means of managing risk, including policies, 
procedures, guidelines, practices or 
organizational structures, which can be of an 
administrative, technical, management, or legal 
nature 
Scope Notes: Also used as a synonym for 
safeguard or countermeasure. 
See also Internal control. 
 

İdari, teknik, yönetim veya yasal nitelikte 
olabilecek politikalar, prosedürler, kılavuzlar, 
uygulamalar veya organizasyon yapıları dahil 
olmak üzere riski yönetme araçları 
Kapsam Notları: Önlem ve tedbir ile eş anlamlı 
olarak da kullanılırlar. 
Bknz. İç kontrol 
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Control center Kontrol merkezi 
 

Hosts the recovery meetings where disaster 
recovery operations are managed. 

Felaket kurtarma işlemlerinin yönetildiği yer, 
kurtarma toplantılarına ev sahipliği yapar. 
 

Control framework Kontrol çerçevesi 
 

A set of fundamental controls that facilitates the 
discharge of business process owner 
responsibilities to prevent financial or 
information loss in an enterprise. 
 

Bir kuruluşta finans veya bilgi kaybını önlemek 
için iş süreci sahibi sorumluluklarının yerine 
getirilmesini kolaylaştıran bir dizi temel kontrol. 
 

Control group Kontrol grubu 
 

Members of the operations area who are 
responsible for the collection, logging and 
submission of input for the various user groups. 

Çeşitli kullanıcı grupları için girdilerin 
toplanması, kaydedilmesi ve sunulmasından 
sorumlu olan operasyon alanının üyeleri. 
 

Control objective Kontrol hedefi 
 

A statement of the desired result or purpose to 
be achieved by implementing control 
procedures in a particular process. 

Belirli bir süreçte kontrol prosedürlerinin 
uygulanmasıyla elde edilecek istenen sonucun 
veya amacın ifadesi. 
 

Control Objectives for 
Enterprise Governance 

Kurumsal Yönetişim 
Kontrol Hedefleri 
 

A discussion document that sets out an 
"enterprise governance model" focusing 
strongly on both the enterprise business goals 
and the information technology enablers that 
facilitate good enterprise governance, published 
by the Information Systems Audit and Control 
Foundation in 1999. 
 

1999 yılında Bilgi Sistemleri Denetimi ve Kontrol 
Vakfı tarafından yayınlanan, iyi kurumsal 
yönetişimi kolaylaştıran, kurumsal işletme 
hedeflerine ve bilgi teknolojisi 
gerçekleştiricilerine odaklanan bir "kurumsal 
yönetim modeli" oluşturan bir tartışma belgesi. 
 

Control perimeter Kontrol çevresi The boundary defining the scope of control 
authority for an entity 
Scope Notes: For example, if a system is within 
the control perimeter, the right and ability exist 
to control it in response to an attack. 

Bir işletme için kontrol yetkisinin kapsamını 
tanımlayan sınır 
Kapsam Notları: Örneğin, bir sistem kontrol 
çevresinde ise, bir saldırıya yanıt olarak sistemi 
kontrol etmek için hak ve yetenek mevcuttur. 
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Control practice Kontrol uygulaması 
 

Key control mechanism that supports the 
achievement of control objectives through 
responsible use of resources, appropriate 
management of risk and alignment of IT with 
business. 
 

Kaynakların sorumlu kullanımı, riskin uygun 
yönetimi ve BT'nin iş ile hizalandırılması yoluyla 
kontrol hedeflerine ulaşılmasını destekleyen kilit 
kontrol mekanizması. 
 

Control risk Kontrol riski 
 

The risk that a material error exists that would 
not be prevented or detected on a timely basis 
by the system of internal controls (See Inherent 
risk). 

İç kontroller sistemi tarafından zamanında 
önlenemeyen veya tespit edilmeyen çok önemli 
bir hatanın oluşma riski (Bknz. Doğal risk). 
 

Control risk self-
assessment 

Kontrol risk öz 
değerlendirmesi 
 

A method/process by which management and 
staff of all levels collectively identify and 
evaluate risk and controls with their business 
areas. This may be under the guidance of a 
facilitator such as an auditor or risk manager. 

Her seviyedeki yönetim ve personelin kendi risk 
ve kontrollerini iş alanlarıyla birlikte tanımlayıp 
değerlendirdiği bir yöntem / süreç. Bu işlem, bir 
denetçi veya risk yöneticisi gibi bir 
kolaylaştırıcının rehberliğinde olabilir. 
 

Control section Kontrol bölümü 
 

The area of the central processing unit (CPU) 
that executes software, allocates internal 
memory and transfers operations between the 
arithmetic-logic, internal storage and output 
sections of the computer. 

Yazılımı çalıştıran merkezi işlem biriminin (CPU) 
alanı, dahili belleği tahsis eder ve işlemleri 
bilgisayarın aritmetik-mantık, dahili depolama 
ve çıktı bölümleri arasında aktarır. 
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Control weakness Kontrol zayıflığı 
 

A deficiency in the design or operation of a 
control procedure. Control weaknesses can 
potentially result in risk relevant to the area of 
activity not being reduced to an acceptable level 
(relevant risk threatens achievement of the 
objectives relevant to the area of activity being 
examined). Control weaknesses can be material 
when the design or operation of one or more 
control procedures does not reduce to a 
relatively low level the risk that misstatements 
caused by illegal acts or irregularities may occur 
and not be detected by the related control 
procedures. 

Bir kontrol prosedürünün tasarım veya 
işletilmesindeki bir yetersizlik. Kontrol zayıflığı 
potansiyel olarak, faaliyet alanının kabul 
edilebilir bir düzeye indirgenmemesi riskiyle 
sonuçlanabilir. (İlişkin risk, incelenen faaliyet 
alanı ile ilgili hedeflerin başarısını tehdit eder.) 
Kontrol zayıflıkları, bir veya daha fazla kontrol 
prosedürünün tasarımı ya da işletilmesi, yasadışı 
eylemlerin veya usulsüzlüklerin neden olduğu 
yanlışlıkları ortaya çıkaran  ve ilgili kontrol 
prosedürleri tarafından tespit edilemeyen  riski 
nispeten düşük bir seviyeye düşürmediğinde çok 
önemli olabilir. 
 

Cookie Çerez A message kept in the web browser for the 
purpose of identifying users and possibly 
preparing customized web pages for them 
Scope Notes: The first time a cookie is set, a 
user may be required to go through a 
registration process. Subsequent to this, 
whenever the cookie's message is sent to the 
server, a customized view based on that user's 
preferences can be produced. The browser's 
implementation of cookies has, however, 
brought several security concerns, allowing 
breaches of security and the theft of personal 
information (e.g., user passwords that validate 
the user identity and enable restricted web 
services). 
 

Kullanıcıları tanımak ve muhtemelen onlar için 
özelleştirilmiş web sayfaları hazırlamak amacıyla 
web tarayıcısında tutulan bir mesaj. 
Kapsam Notları: Bir çerez ilk ayarlandığında, bir 
kullanıcının bir kayıt işleminden geçmesi 
gerekebilir. Bunu takiben, çerez mesajı 
sunucuya her gönderildiğinde, kullanıcının 
tercihlerine göre özelleştirilmiş bir görünüm 
üretilebilir. Bununla birlikte, tarayıcının çerezleri 
uygulaması, güvenlik ihlallerine ve kişisel 
bilgilerin (ör., kullanıcı kimliğini doğrulayan ve 
kısıtlanmış web hizmetlerini etkinleştiren 
kullanıcı şifreleri) çalınmasına izin veren çeşitli 
güvenlik sorunlarını beraberinde getirir. 
 



ISACA® Glossary of Terms                                                                                                                                                                   ISACA® Terimler Sözlüğü 

© 2018 ISACA. All rights reserved     © 2018 ISACA. Tüm hakları saklıdır. 
 
 

İngilizce Terim Türkçe Terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım 

Corporate exchange rate Kurumsal döviz kuru An exchange rate that can be used optionally to 
perform foreign currency conversion. The 
corporate exchange rate is generally a standard 
market rate determined by senior financial 
management for use throughout the enterprise. 

İsteğe bağlı olarak yabancı para birimi 
dönüştürme işleminde kullanılabilecek bir döviz 
kuru. Kurumsal döviz kuru, genel olarak, işletme 
genelinde kullanılmak üzere üst finansal 
yönetim tarafından belirlenen standart bir 
piyasa oranıdır. 
 

Corporate governance Kurumsal yönetişim 
 

The system by which enterprises are directed 
and controlled. The board of directors is 
responsible for the governance of their 
enterprise. It consists of the leadership and 
organizational structures and processes that 
ensure the enterprise sustains and extends 
strategies and objectives. 

İşletmelerin yönlendirildiği ve kontrol edildiği 
sistem.  Yönetim kurulu işletmenin 
yönetişiminden sorumludur. Yönetişim, 
işletmenin stratejilerini ve hedeflerini 
sürdürmesini ve genişletmesini sağlayan liderlik, 
organizasyon yapıları ve süreçlerinden oluşur. 
 

Corporate security officer 
(CSO) 

Kurumsal güvenlik üst 
düzey yöneticisi (CSO) 
 

Responsible for coordinating the planning, 
development, implementation, maintenance 
and monitoring of the information security 
program. 

Bilgi güvenlik programının planlanması, 
geliştirilmesi, uygulanması, sürdürülmesi ve 
izlenmesinin koordinasyonundan sorumludur. 
 

Corrective control Düzeltici kontrol 
 

Designed to correct errors, omissions and 
unauthorized uses and intrusions, once they are 
detected. 

Hatalar, eksiklikler ve yetkisiz kullanımlar ve 
izinsiz girişler tespit edildikten sonra bunları 
düzeltmek için tasarlanmıştır. 
 

COSO COSO Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission 
Scope Notes:  COSO's "Internal Control--
Integrated Framework" is an internationally 
accepted standard for corporate governance. 
See www.coso.org. 

İz Yolu Komisyonu Sponsor Olan 
Organizasyonlar Komitesi 
Kapsam Notları: COSO’ nun “İç Kontrol – 
Entegre Çerçevesi”  kurumsal yönetişim için 
uluslararası kabul görmüş bir standarttır.  Bknz 
www.coso.org 
 

Countermeasure Önlem 
 

Any process that directly reduces a threat or 
vulnerability. 

Bir tehdit veya güvenlik zaafiyetini doğrudan 
azaltan tüm işlemler. 
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Coupling Bağlaşım Measure of interconnectivity among structure 
of software programs. Coupling depends on the 
interface complexity between modules. This can 
be defined as the point at which entry or 
reference is made to a module, and what data 
pass across the interface 
Scope Notes: In application software design, it is 
preferable to strive for the lowest possible 
coupling between modules. Simple connectivity 
among modules results in software that is easier 
to understand and maintain and is less prone to 
a ripple or domino effect caused when errors 
occur at one location and propagate through 
the system. 

Yazılım programlarının yapısı arasındaki ara 
bağlantıların ölçümü. Bağlaşım, modüller arası 
arayüz karmaşıklığına bağlıdır. Bu, bir modüle 
hangi giriş veya referansın yapıldığı ve arayüz 
üzerinden hangi verilerin geçtiği olarak 
tanımlanabilir. 
Kapsam Notları: Uygulama yazılımı tasarımında, 
modüller arasındaki en düşük olası bağlaşım için 
çabalamak tercih edilir. Modüller arasında basit 
bağlaşım, anlaşılması ve bakımı daha kolay olan 
yazılımla sonuçlanır ve bir yerde hatalar 
oluştuğunda ve sisteme yayıldığında oluşan 
dalgalanma veya domino etkisine daha az 
eğilimlidir. 
 

Coverage Kaplam 
 

The proportion of known attacks detected by an 
intrusion detection system (IDS). 

Bir saldırı tespit sistemi (IDS) tarafından tespit 
edilen bilinen saldırıların oranı. 
 

Crack Kırma To "break into" or "get around" a software 
program 
Scope Notes: For example, there are certain 
newsgroups that post serial numbers for pirated 
versions of software. A cracker may download 
this information in an attempt to crack the 
program so he/she can use it. It is commonly 
used in the case of cracking (unencrypting) a 
password or other sensitive data. 

Bir yazılım programına “zorla girmek” veya bunu 
“bir yol bulup atlatmak” 
Kapsam Notları: Örneğin, yazılımın korsan 
sürümlerine ait seri numaralarını veren belli 
haber grupları vardır. Bir sistem kırıcı bu bilgiyi 
programı kırma teşebbüsü için yükler ve 
böylelikle bu yazılımı kullanabilir.  Genellikle bir 
şifre veya diğer hassas bilgiyi kırma (şifresini 
çözme) durumunda kullanılır. 
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Credentialed analysis Kimliğe dayalı analiz 
 
 
 

In vulnerability analysis, passive monitoring 
approaches in which passwords or other access 
credentials are required 
Scope Notes: Usually involves accessing a 
system data object 

Zaafiyet analizinde, şifrelerin veya diğer erişim 
bilgilerinin gerekli olduğu pasif izleme 
yaklaşımları 
Kapsam Notları: Genellikle bir sistemin veri 
nesnelerine erişmesini içerir 
 

Criteria Kriterler 
 

The standards and benchmarks used to measure 
and present the subject matter and against 
which an IS auditor evaluates the subject matter 
Scope Notes: Criteria should be: Objective--free 
from bias, Measurable--provide for consistent 
measurement, Complete--include all relevant 
factors to reach a conclusion, Relevant--relate 
to the subject matter.In an attestation 
engagement, benchmarks against which 
management's written assertion on the subject 
matter can be evaluated.  The practitioner 
forms a conclusion concerning subject matter by 
referring to suitable criteria. 

Konuyu ölçmek ve sunmak için kullanılan ve BS 
Denetçisinin konuya ilişkin değerlendirmesinde 
kullanılan standartlar ve bençmarklar 
Kapsam Notları: Kriterler:  
-Tarafsız—ön yargısız 
-Ölçüklebilir—tutarlı ölçümler sağlamalıdır 
-Tam---bir sunuca ulşmak için ilişkin tüm 
etkenleri içermelidir 
-İlişkin—konu ile ilgili 
 olmalıdır. Bir doğrulama görevinde, yönetimin 
konuyla ilgili yazılı beyanının 
değerlendirilebileceği kriterler 
değerlendirilebilir. Uygulayıcı, konu ile ilgili 
kriterleri referans alarak bir sonuç oluşturur. 
 

Critical functions Kritik fonksiyonlar 
 

Business activities or information that could not 
be interrupted or unavailable for several 
business days without significantly jeopardizing 
operation of the enterprise. 

İşletmenin işleyişini büyük ölçüde tehlikeye 
atmadan, birkaç iş günü için kesintiye 
uğrayabilen veya kullanılamayacak olan iş 
faaliyetleri veya bilgiler. 
 

Critical infrastructure Kritik altyapı 
 

Systems whose incapacity or destruction would 
have a debilitating effect on the economic 
security of an enterprise, community or nation. 

İş göremezliği veya tahribatı, bir işletmenin, 
toplumun veya ulusun ekonomik güvenliği 
üzerinde zayıflatıcı bir etkiye neden olacak 
sistemler. 
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Critical success factor 
(CSF) 

Kritik başarı faktörleri 
(CSF) 
 

The most important issue or action for 
management to achieve control over and within 
its IT processes. 

BT süreçleri üzerinde ve içinde kontrol elde 
etmek için yönetim için en önemli konu veya 
eylem. 
 

Criticality Kritiklik 
 

The importance of a particular asset or function 
to the enterprise, and the impact if that asset or 
function is not available 
 

Belirli bir varlığın ya da işlevin kuruluş için önemi 
ve bu varlık ya da işlev mevcut değilse etkisi. 
 

Criticality analysis Kritiklik analizi 
 

An analysis to evaluate resources or business 
functions to identify their importance to the 
enterprise, and the impact if a function cannot 
be completed or a resource is not available. 

İşletmelere olan önemlerini tanımlamak için ve 
eğer bir fonksiyon tamamlanamadığında veya 
bir kaynak uygun olmadığında kaynakları veya iş 
işlevlerini değerlendiren bir analiz 
  

Cross-certification Çapraz-sertifikasyon 
 

A certificate issued by one certificate authority 
(CA) to a second CA so that users of the first 
certification authority are able to obtain the 
public key of the second CA and verify the 
certificates it has created 
Scope Notes: Often refers to certificates issued 
to each other by two CAs at the same level in a 
hierarchy 

Bir sertifika otoritesi (CA) tarafından ikinci bir 
CA'ya yayınlanan sertifika, böylece birinci 
sertifika otoritesinin kullanıcıları ikinci CA'nın 
ortak anahtarını edinebilir ve oluşturdukları 
sertifikaları doğrulayabilir. 
Kapsam Notları: Genellikle, aynı düzeydeki bir 
hiyerşideki iki CA tarafından birbirlerine 
yayınlanan sertifikaları ifade eder. 
 

Cross-site request forgery 
(CSRF) 

Çapraz site talep 
sahteciliği 
(CSRF) 
 

A type of malicious exploit of a web site 
whereby unauthorized commands are 
transmitted from a user that the web site trusts 
(also known as a one-click attack or session 
riding); acronym pronounced "sea-surf". 

Bir web sitesinin bir tür kötü niyetli istismar 
türü, yetkisiz komutların web sitesinin güvendiği 
bir kullanıcıdan iletilmesi (tek tıklama saldırısı 
veya oturuma binme olarak da bilinir); kısaltma 
İngilizce diline göre "si-sörf" olarak telaffuz 
edilir. 
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Cross-site scripting (XSS) Çapraz site betik 
saldırısı (XSS)  

A type of injection, in which malicious scripts 
are injected into otherwise benign and trusted 
web sites. 
Scope Notes: Cross-site scripting (XSS) attacks 
occur when an attacker uses a web application 
to send malicious code, generally in the form of 
a browser side script, to a different end user. 
Flaws that allow these attacks to succeed are 
quite widespread and occur anywhere a web 
application uses input from a user within the 
output it generates without validating or 
encoding it. (OWASP) 

Kötü niyetli komut dosyalarının iyi niyetli ve 
güvenilir web sitelerine enjekte edildiği bir 
enjeksiyon türü. 
Kapsam Notları: Çapraz site betik saldırıları 
(XSS), bir saldırganın genellikle bir tarayıcı tarafı 
betiği şeklinde farklı bir son kullanıcıya kötü 
amaçlı kod göndermek için web uygulaması 
kullandığında oluşur. Bu saldırıların başarılı 
olmasına izin veren kusurlar oldukça yaygındır 
ve bir web uygulamasının, uygulamanın 
doğrulama yapmadan veya kodlama yapmadan 
ürettiği çıktı içinde bir kullanıcıdan girdi 
aldığında  herhangi bir yerde meydana gelir. 
(OWASP) 
 

Cryptography Kriptografi 
 
 

The art of designing, analyzing and attacking 
cryptographic schemes. 

Kriptografik şemaları tasarlama, analiz etme ve 
bunlara saldırma sanatı 
 

Cryptosystem Şifre sistemi 
 

A pair of algorithms that take a key and convert 
plaintext to ciphertext and back 

Bir anahtar alıp ve düz metni bir şifreli metne 
dönüştüren veya tersini yapan bir çift algoritma. 
 
 

Culture Kültür 
 
 

A pattern of behaviors, beliefs, assumptions, 
attitudes and ways of doing things 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Davranışların, inançların, varsayımların, 
tutumların ve işleri yapma yollarının bir şekli 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

Customer relationship 
management (CRM) 

Müşteri ilişkileri 
yönetimi (CRM) 
 

A way to identify, acquire and retain customers. 
CRM is also an industry term for software 
solutions that help an enterprise manage 
customer relationships in an organized manner. 

Müşterileri tanımlamak, edinmek ve tutmak için 
bir yol. CRM aynı zamanda bir işletmenin 
müşteri ilişkilerini organize bir şekilde 
yönetmesine yardımcı olan yazılım çözümleri 
için bir endüstri terimidir. 
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Cybercop Siber polisi 
 

An investigator of activities related to computer 
crime. 

Bilgisayar suçları ile ilgili faaliyetlerin araştırıcısı. 

Cyberespionage Siber casusluk 
 
 

Activities conducted in the name of security, 
business, politics or technology to find 
information that ought to remain secret. It is 
not inherently military. 

Gizli kalması gereken bilgileri bulmak için 
güvenlik, iş, politika veya teknoloji adına 
yürütülen faaliyetler. Bu doğal olarak askeri 
amaçlı değildir. 
 

Cybersecurity Siber güvenlik 
 
 

The protection of information assets by 
addressing threats to information processed, 
stored, and transported by internetworked 
information systems 

Ağlar arası bilgi sistemleri tarafından işlenen, 
saklanan ve aktarılan bilgilere yönelik tehditleri 
ele alarak bilgi varlıklarının korunması 
 

Cybersecurity 
architecture 

Siber güvenlik mimarisi 
 

Describes the structure, components and 
topology (connections and layout) of security 
controls within an enterprise's IT infrastructure. 
Scope Notes: The security architecture shows 
how defense-in-depth is implemented and how 
layers of control are linked and is essential to 
designing and implementing security controls in 
any complex environment. 

Bir kuruluşun BT altyapısındaki güvenlik 
kontrollerinin yapısını, bileşenlerini ve 
topolojisini (bağlantıları ve düzeni) açıklar. 
Kapsam Notları: Güvenlik mimarisi, 
derinlemesine savunma yönteminin nasıl 
uygulandığını ve kontrol katmanlarının nasıl 
bağlı olduğunu ve karmaşık ortamlarda güvenlik 
kontrollarının tasarlanması ve uygulanmasının 
gerekli olduğunu gösterir. 
 

Cyberwarfare Siber savaş 
 
 

Activities supported by military organizations 
with the purpose to threat the survival and well-
being of society/foreign entity 

Askeri kuruluşlar tarafından, toplumun / yabancı 
sağlığını ve refahını tehdit etmek amacıyla 
desteklenen faaliyetler. 
 

Damage evaluation Zarar değerlendirmesi 
 

The determination of the extent of damage that 
is necessary to provide for an estimation of the 
recovery time frame and the potential loss to 
the enterprise. 

Kurtarma süresi aralığının ve işletme için 
potansiyel zararın bir tahminini sağlanmak için 
gerekli olan hasar kapsamının belirlenmesi. 
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Dashboard Gösterge paneli 
 

A tool for setting expectations for an enterprise 
at each level of responsibility and continuous 
monitoring of the performance against set 
targets. 

Her bir sorumluluk seviyesinde bir işletme için 
beklentileri belirleme ve performansın 
belirlenen hedeflere karşı sürekli izlenmesi için 
bir araç. 
 

Data analysis Veri analizi 
 

Typically in large enterprises in which the 
amount of data processed by the enterprise 
resource planning (ERP) system is extremely 
voluminous, analysis of patterns and trends 
proves to be extremely useful in ascertaining 
the efficiency and effectiveness of operations 
Scope Notes: Most ERP systems provide 
opportunities for extraction and analysis of data 
(some with built-in tools) through the use of 
tools developed by third parties that interface 
with the ERP systems. 

Tipik olarak, kurumsal kaynak planlaması (ERP) 
sistemi tarafından işlenen veri miktarının son 
derece hacimli olduğu büyük işletmelerde, 
modellerin ve eğilimlerin analizi, operasyonların 
verimliliğini ve etkinliğini belirlerken son derece 
yararlı olduğunu kanıtlamaktadır. 
Kapsam Notları: Çoğu ERP sistemi, üçüncü 
şahıslar tarafından geliştirilen araçların kullanımı 
yoluyla ERP sistemleri ile arayüz oluşturan 
verilerin (bazılarının yerleşik araçlarla) 
çıkarılması ve analiz edilmesi için fırsatlar sunar. 
 

Data classification Veri sınıflandırması 
 

The assignment of a level of sensitivity to data 
(or information) that results in the specification 
of controls for each level of classification. Levels 
of sensitivity of data are assigned according to 
predefined categories as data are created, 
amended, enhanced, stored or transmitted. The 
classification level is an indication of the value 
or importance of the data to the enterprise. 

Her bir sınıflandırma seviyesi için kontrollerin 
belirtimi ile sonuçlanan verilere (veya bilgilere) 
bir duyarlılık düzeyinin atanması. Veriler 
oluşturulduğu, değiştirildiği, iyileştirildiği, 
depolandığı veya iletildiği gibi önceden 
tanımlanmış kategorilere göre verilerin duyarlılık 
düzeyleri atanır.  Sınıflandırma seviyesi, verinin 
işletmeye olan değerinin veya öneminin bir 
göstergesidir. 
 

Data classification 
scheme 

Veri sınıflandırma 
şeması 
 

An enterprise scheme for classifying data by 
factors such as criticality, sensitivity and 
ownership. 

Verileri, kritiklik, hassasiyet ve sahiplik gibi 
faktörlere göre sınıflandırmak için bir kurumsal 
şema. 
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Data communications Veri iletişimi 
 

The transfer of data between separate 
computer processing sites/devices using 
telephone lines, microwave and/or satellite 
links. 

Telefon hatları, mikrodalga ve / veya uydu 
bağlantıları kullanan ayrı bilgisayar işleme 
siteleri / cihazları arasında veri aktarımı. 
 

Data custodian Veri teknik sorumlusu 
 
 

The individual(s) and department(s) responsible 
for the storage and safeguarding of 
computerized data. 

Bilgisayarlı verilerin saklanması ve korunması 
için sorumlu kişi (ler) ve departman (lar). 
 

Data dictionary Veri sözlüğü A database that contains the name, type, range 
of values, source and authorization for access 
for each data element in a database.It also 
indicates which application programs use those 
data so that when a data structure is 
contemplated, a list of the affected programs 
can be generated 
Scope Notes: May be a stand-alone information 
system used for management or documentation 
purposes, or it may control the operation of a 
database 

Her veritabanındaki öğesi için erişimin adı, türü, 
değer aralığı, kaynağı ve yetkilendirmesini içeren 
bir veritabanı. Ayrıca, hangi uygulama 
programlarının bu verileri kullandığını gösterir, 
böylece bir veri yapısı tasarlandığında, etkilenen 
programların bir listesi oluşturulabilir. 
Kapsam Notları: Yönetim veya dokümantasyon 
amacıyla kullanılan bağımsız bir bilgi sistemi 
olabilir veya bir veritabanının çalışmasını kontrol 
edebilir. 
 

Data diddling Verinin kurcalanması 
 

Changing data with malicious intent before or 
during input into the system. 

Sisteme girmeden önce veya giriş yaparken kötü 
niyetli amaçlarla veri değiştirmek. 
 

Data Encryption Standard 
(DES) 

Veri Şifreleme 
Standardı 
(DES) 
 

An algorithm for encoding binary data 
Scope Notes: It is a secret key cryptosystem 
published by the National Bureau of Standards 
(NBS), the predecessor of the US National 
Institute of Standards and Technology (NIST). 
DES and its variants has been replaced by the 
Advanced Encryption Standard (AES) 

İkili veriyi şifreleyen bir algoritma 
Kapsam Notları: ABD Ulusal Standartlar ve 
Teknoloji Enstitüsü'nün (NIST) öncülü olan 
Ulusal Standartlar Bürosu (NBS) tarafından 
yayınlanan gizli anahtar şifreleme sistemidir. 
DES ve varyantları Gelişmiş Şifreleme Standardı 
(AES) ile değiştirilmiştir. 
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Data flow Veri akışı 
 

The flow of data from the input (in Internet 
banking, ordinarily user input at his/her 
desktop) to output (in Internet banking, 
ordinarily data in a bank’s central 
database).Data flow includes travel through the 
communication lines, routers, switches and 
firewalls as well as processing through various 
applications on servers, which process the data 
from user fingers to storage in a bank's central 
database. 

Girişinden (Internet bankacılığında, normalde 
masaüstünden kullanıcı girdisinde) çıkışına 
(Internet bankacılığında, bir bankanın merkez 
veritabanındaki veriler) verinin akışı. Veri akışı, 
kullanıcının parmaklarından giriş yapmasından 
merkezi bir banka veritabanında depolanmasına 
kadar, verinin iletişim hatları, ağ yönlendiricileri, 
ağ anahtarları ve ağ geçitleri yanı sıra 
sunucudaki çeşitli uygulamalarla işlem yapılması 
üzerinden verinin seyahat etmesini içerir. 
 

Data integrity Veri bütünlüğü 
 

The property that data meet with a priority 
expectation of quality and that the data can be 
relied on. 

Verilerin öncelikli bir kalite beklentisiyle 
karşılandığını ve verilere güvenilebileceğini 
gösteren özellik. 
 

Data leakage Veri sızıntısı 
 

Siphoning out or leaking information by 
dumping computer files or stealing computer 
reports and tapes. 

Bilgisayar dosyalarını dökerek veya bilgisayar 
raporlarını ve teyplerini çalarak bilgiyi sızdırma 
ya da çekme. 
 

Data normalization Veri normalizasyonu 
 

A structured process for organizing data into 
tables in such a way that it preserves the 
relationships among the data. 

Verileri arasındaki ilişkileri koruyacak şekilde 
verileri tablolara organize etmek için 
yapılandırılmış bir süreç. 
 

Data owner Veri sahibi 
 

The individual(s), normally a manager or 
director, who has responsibility for the integrity, 
accurate reporting and use of computerized 
data. 

Bilgisayarlı verilerin bütünlüğü, doğru 
raporlanması ve kullanımı konusunda 
sorumluluğu olan kişi (ler), normal olarak bir 
yönetici veya direktördür. 
 

Data retention Veri saklama 
 

Refers to the  policies that govern data and 
records management for meeting internal, legal 
and regulatory data archival requirements 

Dahili, yasal ve düzenleyici veri arşivleme 
gereksinimlerini karşılamak için veri ve kayıt 
yönetimini yönlendiren politikaları ifade eder. 
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Data security Veri güvenliği 
 

Those controls that seek to maintain 
confidentiality, integrity and availability of 
information. 

Bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve 
erişilebilirliliğini sürdürmeyi amaçlayan 
kontroller. 
 

Data structure Veri yapısı 
 

The relationships among files in a database and 
among data items within each file. 

Bir veritabanındaki dosyalar ile her dosyadaki 
veri öğeleri arasındaki ilişkiler. 
 

Data warehouse Veri ambarı A generic term for a system that stores, 
retrieves and manages large volumes of data 
Scope Notes: Data warehouse software often 
includes sophisticated comparison and hashing 
techniques for fast searches as well as for 
advanced filtering. 

Büyük hacimli verileri depolayan, alan ve 
yöneten bir sistem için genel bir terim. 
Kapsam Notları: Veri ambarı yazılımı, genellikle 
hızlı aramalar ve gelişmiş filtreleme için 
karmaşık karşılaştırma ve özetleme teknikleri 
içerir. 
 

Database Veritabanı 
 

A stored collection of related data needed by 
enterprises and individuals to meet their 
information processing and retrieval 
requirements. 

İşletmelerin ve bireylerin bilgi işleme ve elde 
etme gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç 
duydukları ilgili verilerin depolanmış bir 
koleksiyonu. 
 

Database administrator 
(DBA) 

Veritabanı yöneticisi 
(DBA) 
 

An individual or department responsible for the 
security and information classification of the 
shared data stored on a database system. This 
responsibility includes the design, definition and 
maintenance of the database. 

Bir veritabanı sisteminde depolanıp paylaşılan 
verilerin güvenlik ve bilgi sınıflandırmasından 
sorumlu bir kişi veya departman. Bu sorumluluk, 
veritabanının tasarımını, tanımını ve bakımını 
içerir. 
 

Database management 
system (DBMS) 

Veritabanı yönetim 
sistemi (DBMS) 
 

A software system that controls the 
organization, storage and retrieval of data in a 
database. 

Veritabanındaki verilerin organizasyonunu, 
depolanmasını ve alınmasını kontrol eden bir 
yazılım sistemi. 
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Database replication Veritabanı çoğaltma The process of creating and managing duplicate 
versions of a database 
Scope Notes: Replication not only copies a 
database but also synchronizes a set of replicas 
so that changes made to one replica are 
reflected in all of the others. The beauty of 
replication is that it enables many users to work 
with their own local copy of a database, but 
have the database updated as if they were 
working on a single centralized database. For 
database applications in which, geographically 
users are distributed widely, replication is often 
the most efficient method of database access. 

Bir veritabanının yinelenen sürümlerini 
oluşturma ve yönetme süreci. 
Kapsam Notları: Çoğaltma, yalnızca bir 
veritabanını kopyalamakla kalmaz, aynı 
zamanda bir kopya kümesini de senkronize 
eder, böylece bir kopyada yapılan değişiklikler 
diğerlerinin tümüne yansıtılır. Çoğaltmanın 
güzelliği, birçok kullanıcının kendi yerel veri 
tabanı kopyasıyla çalışmasına izin vermesi, 
veritabanı tek bir merkezi veritabanında 
çalışıyormuş gibi güncellenme sağlamasıdır. 
Coğrafi olarak kullanıcıların geniş çapta 
dağıtıldığı veritabanı uygulamaları için, çoğaltma 
çoğu zaman veritabanı erişiminin en etkili 
yöntemidir. 
 

Database specifications Veritabanı 
spesifikasyonları 
 

These are the requirements for establishing a 
database application. They include field 
definitions, field requirements and reporting 
requirements for the individual information in 
the database. 
 

Bunlar bir veritabanı uygulaması oluşturmanın 
gereksinimleridir. Veritabanındaki bireysel 
bilgiler için alan tanımlarını, alan 
gereksinimlerini ve raporlama gereksinimlerini 
içerir. 
 

Datagram Veri iletisi 
 
 
 

A packet (encapsulated with a frame containing 
information), that is transmitted in a packet-
switching network from source to destination. 

Bir paket anahtarlama ağında kaynaktan hedefe 
iletilen bir paket (bilgi içeren bir çerçeve ile 
kapsüllenmiş). 
 

Data-oriented systems 
development 

Veriye dayalı sistem 
geliştirme 
 

Focuses on providing ad hoc reporting for users 
by developing a suitable accessible database of 
information and to provide useable data rather 
than a function. 

Uygun bir erişilebilir bilgi veri tabanı geliştirerek 
ve bir işlev yerine kullanışlı veriler sağlayarak 
kullanıcılar için anlık raporlama sağlamaya 
odaklanır. 
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Decentralization Dağıtıklaştırma 
 
 

The process of distributing computer processing 
to different locations within an enterprise. 

Bilgisayar işlemeyi bir kuruluş içinde farklı 
konumlara dağıtma süreci. 
 

Decision support systems 
(DSS) 

Karar destek sistemleri 
(DSS) 
 

An interactive system that provides the user 
with easy access to decision models and data, to 
support semi structured decision-making tasks. 

Yarı yapılandırılmış karar verme görevlerini 
desteklemek için kullanıcıya karar modellerine 
ve verilere kolay erişim sağlayan etkileşimli bir 
sistem. 
 

Decryption Şifre çözme 
 

A technique used to recover the original 
plaintext from the ciphertext so that it is 
intelligible to the reader. The decryption is a 
reverse process of the encryption. 

Orijinal düz metni şifreli metinlerden geri 
döndürmek için kullanılan bir teknik, böylece 
çözülen metin okuyucu tarafından anlaşılabilir. 
Şifre çözme, şifrelemenin tersi olan bir işlemdir. 
 

Decryption key Şifre çözme anahtarı 
 

A digital piece of information used to recover 
plaintext from the corresponding ciphertext by 
decryption. 

İlgili şifreli metni, şifre çözme ile düz metinleri 
elde etmek için kullanılan dijital bir bilgi parçası. 
 

Default Varsayılan 
 

A computer software setting or preference that 
states what will automatically happen in the 
event that the user has not stated another 
preference. For example, a computer may have 
a default setting to launch or start Netscape 
whenever a GIF file is opened; however, if using 
Photoshop is the preference for viewing a GIF 
file, the default setting can be changed to 
Photoshop. In the case of default accounts, 
these are accounts that are provided by the 
operating system vendor (e.g., root in UNIX). 

Kullanıcının başka bir tercih belirtmediği 
durumda otomatik olarak ne olacağını belirten 
bir bilgisayar yazılımı ayarı veya tercihi. Örneğin, 
bir bilgisayar sistemi, ne zaman bir GIF dosyası 
açılsa Netscape in başlatılması bir varsayılan 
ayarına sahip olabilir; eğer GIF dosyalarını 
görüntülemek için Photoshop tercih ise, 
varsayılan ayar Photoshop’a değiştirilebilir. 
Varsyılan hesaplarda, işletim sistemi tedarikçileri 
tarafından sağlanan hesaplar vardır. (ör. UNIX’ 
da root gibi) 
 

Default deny policy Varsayılan izin 
vermeme politikası 
 

A policy whereby access is denied unless it is 
specifically allowed; the inverse of default allow. 

Özel olarak izin verilmediği sürece erişimin 
reddedildiği bir politika; varsayılan izin ver ‘in 
tersi. 
 



ISACA® Glossary of Terms                                                                                                                                                                   ISACA® Terimler Sözlüğü 

© 2018 ISACA. All rights reserved     © 2018 ISACA. Tüm hakları saklıdır. 
 
 

İngilizce Terim Türkçe Terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım 

Default password Varsayılan şifre The password used to gain access when a 
system is first installed on a computer or 
network device 
Scope Notes: There is a large list published on 
the Internet and maintained at several 
locations. Failure to change these after the 
installation leaves the system vulnerable. 

Bir sistem bilgisayara veya ağ aygıtına ilk 
kurulduğunda erişim kazanmak için kullanılan 
şifre. 
Kapsam Notları: Internette yayınlanan ve çeşitli 
yerlerde tutulan geniş bir liste vardır. Yükleme 
sonrası bunları değiştirmemek, sistemleri 
zaafiyete maruz bırakır. 
 

Defense in depth Derinliğine savunma  The practice of layering defenses to provide 
added protection.Defense in depth increases 
security by raising the effort needed in an 
attack. This strategy places multiple barriers 
between an attacker and an enterprise's 
computing and information resources. 

Ek koruma sağlamak için katman seviyesinde  
savunma uygulaması. Derinlemesine savunma, 
bir saldırıda ihtiyaç duyulan çabayı artırarak 
güvenliği arttırır. Bu strateji, bir saldırgan ile bir 
kuruluşun bilgi işlem ve bilgi kaynakları arasında 
birden fazla engel barındırır. 
 

Degauss Manyetikliğini yok 
etme (Degauss) 

The application of variable levels of alternating 
current for the purpose of demagnetizing 
magnetic recording media 
Scope Notes: The process involves increasing 
the alternating current field gradually from zero 
to some maximum value and back to zero, 
leaving a very low residue of magnetic induction 
on the media. Degauss loosely means to erase. 

Manyetik kayıt ortamının manyetikliğinin 
giderilmesi amacıyla  farklı seviyelerde değişken 
akım uygulanması. 
Kapsam Notları: Proses, alternatif akım alanının 
sıfırdan bir azami değere doğru kademeli olarak 
arttırılmasını ve daha sonra sıfıra indrilmesini ve 
ortam üzerinde çok düşük bir manyetik 
indüksiyon kalıntısı bırakılmasını içerir. Degauss 
gevşekçe silmek anlamına gelir. 
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Demilitarized zone (DMZ) Korunmasız alan (DMZ) A screened (firewalled) network segment that 
acts as a buffer zone between a trusted and 
untrusted network. 
Scope Notes: A DMZ is typically used to house 
systems such as web servers that must be 
accessible from both internal networks and the 
Internet. 

Güvenilir ve güvenilmeyen bir ağ arasında bir 
tampon bölge olarak işlev gören bir korunmuş 
(ağ geçitli) ağ bölümü. 
Kapsam Notları: Bir DMZ, genellikle hem dahili 
ağlardan hem de Internet'ten erişilmesi gereken 
web sunucuları gibi sistemleri barındırmak için 
kullanılır. 
 

Demodulation Demodülasyon 
 

The process of converting an analog 
telecommunications signal into a digital 
computer signal. 

Bir analog telekomünikasyon sinyalini bir dijital 
bilgisayar sinyaline dönüştürme işlemi. 
 

Demographic Demografik 
 

A fact determined by measuring and analyzing 
data about a population; it relies heavily on 
survey research and census data. 

Bir popülasyonla ilgili verilerin ölçülmesi ve 
analiz edilmesiyle belirlenen bir gerçek; anket 
araştırması ve nüfus sayımı verilerine dayanır. 
 

Denial-of-service attack 
(DoS) 

Hizmet durdurma 
saldırısı (DoS) 
 

An assault on a service from a single source that 
floods it with so many requests that it becomes 
overwhelmed and is either stopped completely 
or operates at a significantly reduced rate. 
 

Tek bir kaynaktan gelen ve hizmeti çok fazla 
istek ile boğduğu ve tamamen durduğu ya da 
önemli ölçüde azaltılmış bir hızla yapılan saldırı. 
 

Depreciation Amortisman The process of cost allocation that assigns the 
original cost of equipment to the periods 
benefited.  
Scope Notes: The most common method of 
calculating depreciation is the straight-line 
method, which assumes that assets should be 
written off in equal amounts over their lives. 

Orijinal ekipman maliyetini faydalanılan sürelere 
ayıran maliyet tahsisi süreci. 
Kapsam Notları: Amortismanın 
hesaplanmasında en yaygın yöntem, varlıkların 
hayatları boyunca eşit miktarlarda değerinin 
azaltılması gerektiğini varsayan doğrusal 
yöntemdir. 
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Detailed IS controls Detaylı BS kontolları 
 

Controls over the acquisition, implementation, 
delivery and support of IS systems and services 
made up of application controls plus those 
general controls not included in pervasive 
controls. 

Uygulama kontrolleri ve yaygın kontrollere dahil 
edilmeyen genel kontrollerden oluşan bilgi 
sistemlerinin ve hizmetlerinin satın alınması, 
uygulanması, sunulması ve desteklenmesi 
üzerindeki kontroller. 
 

Detection risk Tespit riski The risk that the IS audit or assurance 
professional’s substantive procedures will not 
detect an error that could be material, 
individually or in combination with other errors.  
Scope Notes: See audit risk 

BS denetçisinin veya güvence uzmanının önemli 
doğruluk prosedürlerinin, tek tek veya diğer 
hatalarla birlikte çok önemli olabilecek bir hatayı 
tespit etmeyeceği risk. 
Kapsam Notları: Bknz. denetim riski 
 

Detective application 
controls 

Tespit edici uygulama 
kontrolları 
 

Designed to detect errors that may have 
occurred based on predefined logic or business 
rules. Usually executed after an action has taken 
place and often cover a group of transactions. 

Ön tanımlı mantık veya iş kurallarına dayalı 
olarak meydana gelmiş olabilecek hataları tespit 
etmek için tasarlanmıştır. Bunlar genellikle bir 
eylem gerçekleştikten sonra yürütülür ve 
genellikle bir grup işlemi kapsar. 
 

Detective control Tespit edici kontrol 
 

Exists to detect and report when errors, 
omissions and unauthorized uses or entries 
occur. 

Hataları, ihmalleri ve yetkisiz kullanımların veya 
kayıtların meydana geldiği zamanları tespit 
etmek ve raporlamak için vardır. 
 

Device Aygıt 
 
 

A generic term for a computer subsystem, such 
as a printer, serial port or disk drive . A device 
frequently requires its own controlling software, 
called a device driver. 

Yazıcı, seri port  veya disk sürücüsü gibi bir 
bilgisayar alt sistemi için genel bir terim. Bir 
aygıt, genellikle aygıt sürücüsü olarak 
adlandırılan kendi denetleyici yazılımını 
gerektirir. 
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Dial-back Geri aramalı 
 

Used as a control over dial-up 
telecommunications lines. The 
telecommunications link established through 
dial-up into the computer from a remote 
location is interrupted so the computer can dial 
back to the caller. The link is permitted only if 
the caller is calling from a valid phone number 
or telecommunications channel. 

Çevirmeli telekomünikasyon hatları üzerinde 
kontrol olarak kullanılır. Çevirmeli bilgisayar 
aracılığıyla uzak bir yerden bilgisayara kurulan 
telekomünikasyon bağlantısı kesilir, böylece 
bilgisayar arayana geri dönebilir. Bağlantıya, 
ancak arayan kişi geçerli bir telefon 
numarasından veya telekomünikasyon 
kanalından çağrı yapıyorsa izin verilir. 
 

Dial-in access control Dışarıdan aramalı 
erişim kontrol 
 
 

Prevents unauthorized access from remote 
users who attempt to access a secured 
environment. Ranges from a dial-back control to 
remote user authentication. 

Güvenli bir ortama erişmeyi deneyen uzak 
kullanıcıların yetkisiz erişimlerini önler. Geri 
aramalı kontroldan uzak kullanıcı kimlik 
denetimine kadar değişen bir kontroldur.  
 

Digital certificate Dijital sertifika 
 
 

Electronic credentials that permits an entity to 
exchange information securely via the internet 
using the public key infrastructure (PKI). 

Bir varlığın internet üzerinden açık anahtar 
altyapısını (PKI) kullanarak güvenli bir şekilde 
bilgi alışverişinde bulunmasına izin veren 
elektronik kimlik bilgileri. 
 

Digital certification Dijital sertifikasyon 
 

A process to authenticate (or certify) a party’s 
digital signature; carried out by trusted third 
parties. 

Bir tarafın dijital imzasını doğrulamak (veya 
onaylamak) için bir süreç; güvenilir üçüncü 
taraflarca gerçekleştirilir. 
 

Digital code signing Dijital kod imzalama 
 

The process of digitally signing computer code 
to ensure its integrity. 

Bütünlüğünü sağlamak için bilgisayar kodunu 
dijital olarak imzalama işlemi. 
 

Digital forensics Adli bilişim 
 
 

The process of identifying, preserving, analyzing 
and presenting digital evidence in a manner that 
is legally acceptable in any legal proceedings 

Herhangi bir yasal işlemde yasal olarak kabul 
edilebilir bir şekilde dijital kanıtları tanımlama, 
koruma, analiz etme ve sunma süreci. 
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Digital signature Dijital imza 
 

A piece of information, a digitized form of 
signature, that provides sender authenticity, 
message integrity and non-repudiation. A digital 
signature is generated using the sender’s private 
key or applying a one-way hash function. 

Gönderenin gerçek olduğunu, mesaj 
bütünlüğünü ve inkar edilemezliği sağlayan, 
sayısal bir imza formu olan bir bilgi parçası. 
Gönderenin özel anahtarı veya tek yönlü özet 
fonksiyon kullanılarak dijital imza oluşturulur. 
 

Direct reporting 
engagement 

Doğrudan raporlama 
görevi 
 
 
 

An engagement in which management does not 
make a written assertion about the 
effectiveness of their control procedures and an 
IS auditor provides an opinion about subject 
matter directly, such as the effectiveness of the 
control procedures. 

Yönetimin, kendi kontrol prosedürlerinin 
etkinliği hakkında yazılı bir beyanda bulunmadığı 
bir görev ve bir BS denetçisinin kontrol 
prosedürlerinin etkinliği gibi doğrudan konuyla 
ilgili bir görüş bildirdiği görev. 
 

Disaster Felaket 
 

1. A sudden, unplanned calamitous event 
causing great damage or loss.  Any event that 
creates an inability on an organization's part to 
provide critical business functions for some 
predetermined period of time.  Similar terms 
are business interruption, outage and 
catastrophe. 
2. The period when organization management 
decides to divert from normal production 
responses and exercises its disaster recovery 
plan. Typically signifies the beginning of a move 
from a primary to an alternate location. 

1. Büyük hasar veya kayba neden olan ani ve 
plansız bir vahim olay. Önceden belirlenmiş bir 
sürede kritik iş işlevlerini devam ettirmek için bir 
kuruluşun parçası üzerinde bir yetersizlik 
oluşturan herhangi bir olay. Benzer terimleri iş 
kesintisi, devre dışı olma ve afettir. 
2.Organizasyon yönetiminin normal üretim 
müdahalelerinden sapmaya karar verdiği ve 
felaket kurtarma planını uyguladığı dönem. 
Genellikle, bir birincilden bir alternatif lokasyona 
bir taşınmanın başlatılmasını belirtir. 
 

Disaster declaration Felaket deklarasyonu 
 

The communication to appropriate internal and 
external parties that the disaster recovery plan 
(DRP) is being put into operation. 

Felaket kurtarma planının (DRP) faaliyete 
geçirildiği hakkında uygun iç ve dış taraflara  
yapılan iletişim. 
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Disaster notification fee Felaket bildirim ücreti The fee that the recovery site vendor charges 
when the customer notifies them that a disaster 
has occurred and the recovery site is required 
Scope Notes: The fee is implemented to 
discourage false disaster notifications. 

Müşteri, bir felaketin gerçekleştiğini ve 
kurtarma sitesinin gerekli olduğunu 
bildirdiğinde, kurtarma sitesi firmasının istediği 
ücret 
Kapsam Notları: Bu ücret yanlış felaket 
bildirimlerinin önüne geçmek içindir. 
 

Disaster recovery Felaket kurtarma Activities and programs designed to return the 
enterprise to an acceptable condition.The ability 
to respond to an interruption in services by 
implementing a disaster recovery plan (DRP) to 
restore an enterprise's critical business 
functions. 

İşletmeyi kabul edilebilir bir duruma getirmek 
için tasarlanmış faaliyetler ve programlar. Bir 
kurumun kritik iş fonksiyonlarını geri getirmek 
için bir felaket kurtarma planı (DRP) uygulayarak 
hizmetlerdeki bir kesintiye müdahale yeteneği. 
 

Disaster recovery plan  
(DRP) desk checking 

Felaket kurtarma planı 
(DRP) masabaşı 
kontrolü 
 

Typically a read-through of a disaster recovery 
plan (DRP) without any real actions taking place 
Scope Notes: Generally involves a reading of the 
plan, discussion of the action items and 
definition of any gaps that might be identified 

Gerçekte, herhangi bir gerçek eylem olmaksızın 
bir felaket kurtarma planının (DRP) okunması 
Kapsam Notları: Genel olarak planın 
okunmasını, eylem öğelerinin tartışılmasını ve 
tespit edilebilecek boşlukların tanımlanmasını 
içerir. 
 

Disaster recovery plan 
(DRP) 

Felaket kurtarma planı 
(DRP) 
 

A set of human, physical, technical and 
procedural resources to recover, within a 
defined time and cost, an activity interrupted by 
an emergency or disaster 

Tanımlanmış bir zaman ve maliyet içinde, bir acil 
durum veya felaketle kesintiye uğrayan bir 
faaliyet için, bir dizi insan, fiziksel, teknik ve 
prosedürel kaynakları kurtarma. 
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Disaster recovery plan 
(DRP) walk-through 

Felaket kurtarma planı 
(DRP) gözden geçirme 
 

Generally a robust test of the recovery plan 
requiring that some recovery activities take 
place and are tested. A disaster scenario is often 
given and the recovery teams talk through the 
steps that they would need to take to recover. 
As many aspects of the plan as possible should 
be tested. 

Genel olarak, bazı kurtarma faaliyetlerinin 
gerçekleşmesini ve test edilmesini gerektiren 
kurtarma planının sağlam bir testi. Bir felaket 
senaryosu sık sık verilir ve kurtarma ekipleri 
kurtarmak için atmaları gereken adımlar 
hakkında konuşurlar. Planın mümkün olduğunca 
farklı yönleri test edilmelidir. 
 

Disaster tolerance Felaket toleransı 
 

The time gap during which the business can 
accept the non-availability of IT facilities. 

İşletmenin BT olanaklarının uygun olmamasını 
kabul edebileceği zaman aralığı. 
 

Disclosure controls and 
procedures 

Bilgilendirme 
kontrolları ve 
prosedürleri 

The processes in place designed to help ensure 
that all material information is disclosed by an 
enterprise in the reports that it files or submits 
to the U.S. Security and Exchange Commission 
(SEC) 
Scope Notes: Disclosure Controls and 
Procedures also require that disclosures be 
authorized, complete and accurate, and 
recorded, processed, summarized and reported 
within the time periods specified in the SEC 
rules and forms. Deficiencies in controls, and 
any significant changes to controls, must be 
communicated to the enterprise’s audit 
committee and auditors in a timely manner. An 
enterprise’s principal executive officer and 
financial officer must certify the existence of 
these controls on a quarterly basis. 

Tüm çok önemli bilgilerin, bir kuruluş tarafından 
ABD Güvenlik ve Borsa Komisyonuna (SEC) 
dosyaladığı veya gönderdiği raporlarda 
açıklanmasını sağlamak için tasarlanan süreçler. 
Kapsam Notları: Bilgilendirme Kontrolları ve 
Prosedürleri, ayrıca açıklamaların SEC kural ve 
formlarında belirtilen süreler içinde 
yetkilendirilmesini, eksiksiz ve doğru olmasını ve 
kaydedilmesini, işlenmesini, özetlenmesini ve 
raporlanmasını gerektirir. Kontrollerdeki 
eksiklikler ve kontrollerdeki önemli değişiklikler, 
işletmenin denetim komitesine ve denetçilerine 
zamanında bildirilmelidir. Bir işletmenin ana icra 
görevlisi ve mali görevlisi, bu kontrollerin 
varlığını üç ayda bir doğrulamalıdır. 
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Discount rate İndirim oranı 
 

An interest rate used to calculate a present 
value which might or might not include the time 
value of money, tax effects, risk or other factors. 

Paranın zaman değerini, vergi etkilerini, riski 
veya diğer faktörleri içerebilen veya içermeyen 
mevcut bir değeri hesaplamak için kullanılan bir 
faiz oranı. 
 

Discovery sampling Keşif örnekleme 
 
 

A form of attribute sampling that is used to 
determine a specified probability of finding at 
least one example of an occurrence (attribute) 
in a population. 

Bir popülasyonda bir oluşumun (öznitelik) en az 
bir örneğini bulma olasılığını belirlemek için 
kullanılan bir öznitelik örneklemesi biçimi. 
 

Discretionary access 
control (DAC) 

İsteğe bağlı erişim 
kontrol (DAC) 
 

A means of restricting access to objects based 
on the identity of subjects and/or groups to 
which they belong 
Scope Notes: The controls are discretionary in 
the sense that a subject with a certain access 
permission is capable of passing that permission 
(perhaps indirectly) on to any other subject. 

Nesnelere ait oldukları konuların ve / veya 
grupların kimliğine dayalı olarak erişimi kısıtlama 
aracı. 
Kapsam Notları: Kontroller, belirli bir erişim 
iznine sahip bir konunun bu izni (belki de dolaylı 
olarak) başka herhangi bir konuya geçirme 
yeteneğine sahip olması bakımından isteğe 
bağlıdır. 
 

Disk mirroring Disk ikizleme 
 

The practice of duplicating data in separate 
volumes on two hard disks to make storage 
more fault tolerant. Mirroring provides data 
protection in the case of disk failure because 
data are constantly updated to both disks. 

Depolama işlemini daha fazla hataya toleranslı 
hale getirmek için iki sabit diske ayrı bölümlerde 
veri kopyalama uygulaması. İkizleme, disk arızası 
durumunda veri koruması sağlar, çünkü veriler 
her iki diske de sürekli olarak güncellenir. 
 

Diskless workstations Disksiz iş istasyonları 
 

A workstation or PC on a network that does not 
have its own disk, but instead stores files on a 
network file server. 

Kendi diski olmayan bir ağdaki bir iş istasyonu 
veya PC, bunun yerine dosyaları bir ağ dosya 
sunucusunda depolar. 
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Distributed data 
processing network 

Dağıtık bilgi işlem ağı 
 

A system of computers connected together by a 
communication network 
Scope Notes: Each computer processes its data 
and the network supports the system as a 
whole. Such a network enhances 
communication among the linked computers 
and allows access to shared files. 

Bir iletişim ağı ile birbirine bağlı bir bilgisayar 
sistemleri 
Kapsam Notları: Her bilgisayar verilerini işler ve 
ağ bir bütün olarak sistemi destekler. Böyle bir 
ağ, bağlantılı bilgisayarlar arasında iletişimi 
geliştirir ve paylaşılan dosyalara erişime izin 
verir. 
 

Distributed denial-of-
service attack (DDoS) 

Dağıtılmış hizmet 
durdurma saldırısı 
(DDoS) 
 

A denial-of-service (DoS) assault from multiple 
sources. 

Birden fazla kaynaktan yapılan bir hizmet 
durdurma (DoS) saldırısı 
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Diverse routing Farklı yönlendirme The method of routing traffic through split cable 
facilities or duplicate cable facilities 
Scope Notes: This can be accomplished with 
different and/or duplicate cable sheaths. If 
different cable sheaths are used, the cable may 
be in the same conduit and, therefore, subject 
to the same interruptions as the cable it is 
backing up.  The communication service 
subscriber can duplicate the facilities by having 
alternate routes, although the entrance to and 
from the customer premises may be in the same 
conduit.  The subscriber can obtain diverse 
routing and alternate routing from the local 
carrier, including dual entrance facilities.  
However, acquiring this type of access is time-
consuming and costly.  Most carriers provide 
facilities for alternate and diverse routing, 
although the majority of services are 
transmitted over terrestrial media.  These cable 
facilities are usually located in the ground or 
basement.  Ground-based facilities are at great 
risk due to the aging infrastructures of cities.  In 
addition, cable-based facilities usually share 
room with mechanical and electrical systems 
that can impose great risk due to human error 
and disastrous events. 

Bölünmüş kablo tesisleri veya çoğaltılmış kablo 
tesisleriyle trafiğin yönlendirilmesi yöntemi. 
Kapsam Notları: Bu işlem, farklı ve / veya çift 
kablo kılıfları ile gerçekleştirilebilir. Farklı kablo 
kılıfları kullanılıyorsa, kablo aynı kanalda olabilir 
ve bu nedenle, yedeklediği kabloyla aynı 
kesintilere maruz kalabilir. İletişim hizmeti 
abonesi, müşteri tesislere giriş ve çıkışlar aynı 
kanalda olabilse de,  tesisleri alternatif 
güzergahlara çoğaltabilir. Abone, “çift giriş 
tesisleri” dahil olmak üzere, yerel taşıyıcıdan 
“farklı yönlendirme” ve “alternatif yönlendirme” 
elde edebilir. Ancak, bu tür bir erişimi edinme 
zaman alıcı ve maliyetlidir. Hizmetlerin çoğu 
karasal ortam üzerinden iletilmesine rağmen, 
çoğu taşıyıcı alternatif ve farklı yönlendirme için 
tesisler sağlar. Bu kablo tesisleri genellikle altta 
veya bodrum katında konumlandırılır. Yere 
dayalı tesisler, şehirlerin yaşlanan altyapıları 
nedeniyle büyük risk altındadır. Buna ek olarak, 
kablo tabanlı tesisler genellikle insan hatası ve 
feci olaylar nedeniyle büyük risk oluşturabilecek 
mekanik ve elektrik sistemleri ile aynı odayı 
paylaşır. 
 

Domain Etki alanı In COBIT, the grouping of control objectives into 
four logical stages in the life cycle of 
investments involving IT (Plan and Organise, 
Acquire and Implement, Deliver and Support, 
and Monitor and Evaluate). 

COBIT'te, kontrol hedeflerinin BT'yi içeren 
yatırımların yaşam döngüsünde dört mantıksal 
aşamada (Planla ve Düzenle, Edin ve Uygula, 
Hizmet Sun ve Destek Ver, ve İzle ve 
Değerlendir) gruplanması. 
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Domain name system 
(DNS) 

Alan adı sistemi (DNS) 
 

A hierarchical database that is distributed across 
the Internet that allows names to be resolved 
into IP addresses (and vice versa) to locate 
services such as web and e-mail servers. 

Internet üzerinden dağıtılan,  web ve e-posta 
sunucuları gibi hizmetleri bulmak için adların IP 
adreslerine (ve tersi) çözümlenmesine izin veren 
bir hiyerarşik veritabanı. 
 

Domain name system 
(DNS) exfiltration 

Alan adı sistemine 
(DNS) dışarıdan sızma 
 
 

Tunneling over DNS to gain network access. 
Lower-level attack vector for simple to complex 
data transmission, slow but difficult to detect. 

Ağ erişimi kazanmak için DNS üzerinden tünel 
açma. Basit ve karmaşık veri iletimi için daha 
düşük seviyeli saldırı vektörü olup, yavaş ama 
tespit edilmesi zordur. . 
 

Domain name system 
(DNS) poisoning 

Alan ad sistsemi (DNS) 
zehirlenmesi 

Corrupts the table of an Internet server's DNS, 
replacing an Internet address with the address 
of another vagrant or scoundrel address 
Scope Notes: If a web user looks for the page 
with that address, the request is redirected by 
the scoundrel entry in the table to a different 
address. Cache poisoning differs from another 
form of DNS poisoning in which the attacker 
spoofs valid e-mail accounts and floods the "in" 
boxes of administrative and technical contacts. 
Cache poisoning is related to URL poisoning or 
location poisoning, in which an Internet user 
behavior is tracked by adding an identification 
number to the location line of the browser that 
can be recorded as the user visits successive 
pages on the site. It is also called DNS cache 
poisoning or cache poisoning. 

Bir Internet sunucusunun DNS  adres tablosunu 
bozar ve bir Internet adresini başka bir yeri belli 
olmayan ya da adı kötüye çıkmış adresle 
değiştirir. 
Kapsam Notları: Bir web kullanıcısı web sayfası 
için gerçek DNS adresine baktığında, talep adı 
kötüye çıkmış DNS girişi tarafından farklı bir 
adrese yönlendirilir. Önbellek zehirlenmesi, 
saldırganın geçerli e-posta hesaplarını aldattığı 
ve idari ve teknik kontaktların "mesaj gelen" 
kutularını yoğun trafikle doldurduğu başka bir 
DNS zehirlenmesi biçiminden farklıdır. Önbellek 
zehirlenmesi, URL'nin zehirlenmesi veya 
lokasyon zehirlenmesi ile ilgilidir. Burada, bir 
Internet kullanıcı davranışının, kullanıcının 
sitede ardışık sayfaları ziyaret ettikçe 
kaydedilebilen tarayıcının konum satırına bir 
kimlik numarası eklenmesi ile izlendiği görülür. 
Bu aynı zamanda DNS önbellek zehirlenmesi 
veya ön bellek zehirlenmesi olarak da bilinir. 
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Double-loop step Çift etaplı adım Integrates the management of tactics (financial 
budgets and monthly reviews) and the 
management of strategy 
Scope Notes: A reporting system, based on the 
balanced scorecard (BSC), that allows process  
to be monitored against strategy and corrective 
actions to be taken as required 

Taktik yönetimini (mali bütçeler ve aylık 
incelemeler) ve strateji yönetimini bütünleştirir. 
Kapsam Notları: Sürecin strateji ve gerektiğinde 
düzeltilmesi gereken düzeltici eylemlere karşı 
izlenmesini sağlayan kurumsal dengeleme 
karnesine (BSC) dayanan bir raporlama sistemi. 
 

Downloading İndirme 
 
 

The act of transferring computerized 
information from one computer to another 
computer. 

Bilgisayarlı bilgileri bir bilgisayardan başka bir 
bilgisayara aktarma eylemi. 
 

Downtime report Kesinti raporu 
 

A report that identifies the elapsed time when a 
computer is not operating correctly because of 
machine failure. 

Bir bilgisayar, arızası nedeniyle düzgün 
çalışmadığında geçen süreyi belirten bir rapor. 
 

Driver (value and risk) İtici etken (değer ve 
risk) 
 
 

A driver includes an event or other activity that 
results in the identification of an 
assurance/audit need. 

Bir itici etken, bir güvence / denetim ihtiyacının 
tanımlanmasıyla sonuçlanan bir olay veya başka 
bir faaliyet içerir. 
 

Dry-pipe fire extinguisher 
system 

Kuru-borulu yangın 
söndürme sistemi 
 

Refers to a sprinkler system that does not have 
water in the pipes during idle usage, unlike a 
fully charged fire extinguisher system that has 
water in the pipes at all times 
Scope Notes: The dry-pipe system is activated at 
the time of the fire alarm and water is emitted 
to the pipes from a water reservoir for discharge 
to the location of the fire. 

Borularda her zaman su bulunan tamamen şarjlı 
yangın söndürme sisteminin aksine, boşta 
kullanım sırasında borularda su bulunmayan bir 
su püskürtme sistemine atıfta bulunur. 
Kapsam Notları: Kuru boru sistemi, yangın 
alarmı sırasında devreye girer ve yangın 
lokasyonu yerine boşaltılması için bir su 
haznesinden borulara su verilir. 
 

Dual control Çift kontrol 
 

A procedure that uses two or more entities 
(usually persons) operating in concert to protect 
a system resource so  that no single entity 
acting alone can access that resource. 

Bir sistem tek başına hareket eden herhangi bir 
varlığın o kaynağa erişememesi amacıyla 
kaynağını korumak için, uyum içinde işleyen iki 
ya da daha fazla oluşumu (genellikle kişiler) 
kullanan bir prosedür. 
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Due care Gereken ihtimam 
 

The level of care expected from a reasonable 
person of similar competency under similar 
conditions. 

Benzer koşullar altında benzer yeterliliğe sahip 
makul bir kişiden beklenen önem ve ihtimam 
seviyesi. 
 

Due diligence Özenli inceleme ve 
değerlendirme 
 
 

The performance of those actions that are 
generally regarded as prudent, responsible and 
necessary to conduct a thorough and objective 
investigation, review and/or analysis. 

Kapsamlı ve tarafsız bir inceleme, gözden 
geçirme ve / veya analiz yürütmek için genellikle 
tedbirli, sorumlu ve gerekli görülen eylemlerin 
performansı. 
 

Due professional care Mesleki özen ve 
ihtimam 
 
 

Diligence that a person, who possesses a special 
skill, would exercise under a given set of 
circumstances. 

Özel bir beceriye sahip olan bir kişinin belirli 
şartlar altında çalışacağına dair sahip olduğu 
özen ve ihtimam. 
 

Dumb terminal Aptal terminal 
 

A display terminal without processing capability 
Scope Notes: Dumb terminals are dependent on 
the main computer for processing. All entered 
data are accepted without further editing or 
validation. 

İşleme yeteneği olmayan bir görüntü terminali 
Kapsam Notları: Aptal terminaller ana 
bilgisayarın işlem gücüne bağlıdır. Buradan giriş 
yapılan tüm  veriler ek düzenleme veya 
doğrulama yapılmadan kabul edilirler.  
 

Duplex routing Çift taraflı yönlendirme 
 
 

The method or communication mode of routing 
data over the communication network. 

İletişim ağı üzerinden verilerin yönlendirme 
yöntemi veya iletişim modu. 
 

Dynamic analysis Dinamik analiz 
 
 

Analysis that is performed in a real-time or 
continuous form. 

Gerçek zamanlı ve sürekli yapılan analiz 
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Dynamic Host 
Configuration Protocol 
(DHCP) 

Dinamik Host 
Konfigürasyon 
Protokolü 
(DHCP) 
 
 

A protocol used by networked computers 
(clients) to obtain IP addresses and other 
parameters such as the default gateway, subnet 
mask and IP addresses of domain name system 
(DNS) servers from a DHCP server 
Scope Notes: The DHCP server ensures that all 
IP addresses are unique (e.g., no IP address is 
assigned to a second client while the first 
client's assignment is valid [its lease has not 
expired]). Thus, IP address pool management is 
done by the server and not by a human network 
administrator. 

Ağa bağlı bilgisayarlar (istemciler) tarafından, IP 
adreslerini ve DHCP sunucusundan alan adı 
sistemi (DNS) sunucularının IP adreslerini, 
varsayılan ağ geçidi ve  alt ağ maskesi gibi diğer 
parametreleri elde etmek için kullanılan bir 
protokol. 
Kapsam Notları: DHCP sunucusu, tüm IP 
adreslerinin benzersiz olmasını sağlar. (yani 
birinci istemciye atanan IP adresi [adres bırakma 
süresi sona ermemiş ise] geçerli ise aynı IP 
adresi ikinci bir istemciye atanmaz. Böylece, IP 
adresi havuzu yönetimi sunucu tarafından yapılır 
ve bir insan ağ yöneticisi tarafından değil. 
 

Dynamic partitioning Dinamik bölümlenme 
 

The variable allocation of central processing unit 
(CPU) processing and memory to multiple 
applications and data on a server. 

Merkezi işlem biriminin (CPU) ve belleğin birden 
fazla uygulamaya ve sunucudaki verilere 
değişken dağıtımı. 
 

Dynamic ports Dinamik portlar 
 

Dynamic and/or private ports--49152 through 
65535: Not listed by IANA because of their 
dynamic nature. 

Dinamik ve / veya özel bağlantı noktaları - 49152 
ile 65535 arası: Dinamik yapısı nedeniyle IANA 
tarafından listelenmez. 
 

Eavesdropping Gizlice dinleme 
 

Listening a private communication without 
permission 

Özel iletişimin izinsiz olarak dinlenmesi 
 

Echo checks Echo kontrolları 
 

Detects line errors by retransmitting data back 
to the sending device for comparison with the 
original transmission. 

Orijinal iletimle karşılaştırılması için veriyi 
gönderen cihaza geri göndererek hat hatalarını 
tespit eder. 
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E-commerce E-ticaret The processes by which enterprises conduct 
business electronically with their customers, 
suppliers and other external business partners, 
using the Internet as an enabling technology 
Scope Notes: E-commerce encompasses both 
business-to-business (B2B) and business-to-
consumer (B2C) e-commerce models, but does 
not include existing non-Internet e-commerce 
methods based on private networks such as 
electronic data interchange (EDI) and Society for 
Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT). 

İşletmelerin müşterileri, tedarikçileri ve diğer 
harici iş ortakları ile Internet'i etkin bir teknoloji 
olarak kullanarak elektronik olarak iş yapma 
süreçleri. 
Kapsam Notları: E-ticaret, hem işten-işe (B2B) 
hem de işten-tüketiciye (B2C) e-ticaret 
modellerini kapsar, ancak elektronik veri 
değişimi (EDI) ve Dünya Çapında Bankalararası 
Finansal Telekomünikasyon (SWIFT) gibi özel 
ağlara dayanan mevcut Internet dışı e-ticaret 
yöntemlerini içermez. 
 

Economic value add (EVA) Ekonomik katma değer 
(EVA) 

Technique developed by G. Bennett Stewart III 
and registered by the consulting firm of Stern, 
Stewart, in which the performance of the 
corporate capital base  (including depreciated 
investments such as training, research and 
development) as well as more traditional capital 
investments such as physical property and 
equipment are measured against what 
shareholders could earn elsewhere. 

G. Bennett Stewart III tarafından geliştirilen ve 
Stewart, Stern danışmanlık şirketi tarafından 
tescillenen şirket sermayesinin (eğitim, 
araştırma ve geliştirme gibi amortismana tabi 
yatırımlar dahil) yanı sıra maddi duran varlıklar 
ve cihaz gibi daha geleneksel sermaye yatırımı 
performansının,  hissedarların başka yerlerden 
kazanabileceklerine karşı ölçümünü sağlayan 
teknik 
 

Edit control Düzenleme kontrolü 
 

Detects errors in the input portion of 
information that is sent to the computer for 
processing. May be manual or automated and 
allow the user to edit data errors before 
processing. 

İşlem için bilgisayara gönderilen bilginin giriş 
kısmında bulunan hataları tespit eder. Manuel 
veya otomatik olabilir ve kullanıcının işlemeden 
önce veri hatalarını düzenlemesine izin verebilir. 
 

Editing Düzenleme 
 

Ensures that data conform to predetermined 
criteria and enable early identification of 
potential errors. 

Verilerin önceden belirlenmiş kriterlere uygun 
olmasını ve olası hataların erken tespitini sağlar. 
 

Egress Çıkış 
 

Network communications going out Ağ iletişim çıkışı 
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Electronic data 
interchange (EDI) 

Elektronik veri değişimi 
(EDI) 

The electronic transmission of transactions 
(information) between two enterprises.EDI 
promotes a more efficient paperless 
environment. EDI transmissions can replace the 
use of standard documents, including invoices 
or purchase orders. 

İki işletme arasındaki işlemlerin (bilgi) elektronik 
iletimi. EDI daha verimli bir kağıtsız ortamı teşvik 
eder. EDI iletişimleri, faturalar veya satınalma 
siparişleri de dahil olmak üzere standart 
belgelerin kullanımının yerine geçebilir. 
 

Electronic document Elektronik belge An administrative document (a document with 
legal validity, such as a contract) in any 
graphical,  photographic, electromagnetic (tape) 
or other electronic representation of the 
content 
Scope Notes: Almost all countries have 
developed legislation concerning the definition, 
use and legal validity of an electronic document. 
An electronic document, in whatever media that 
contains the data or information used as 
evidence of a contract or transaction between 
parties, is considered together with the 
software program capable to read it. The 
definition of a legally valid document as any 
representation of legally relevant data, not only 
those printed on paper, was introduced into the 
legislation related to computer crime. In 
addition, many countries in defining and 
disciplining the use of such instruments have 
issued regulations defining specifics, such as the 
electronic signature and data interchange 
formats. 

Herhangi bir grafiksel, fotoğrafik, 
elektromanyetik (teyp) veya içeriği diğer 
elektronik gösterimi olan bir idari belge 
(sözleşme gibi yasal geçerliliği olan bir belge). 
Kapsam Notları: Hemen hemen tüm ülkeler 
elektronik bir belgenin tanımı, kullanımı ve yasal 
geçerliliği ile ilgili mevzuat geliştirmiştir. 
Elektronik belge taraflar arasında bir sözleşme 
veya işlemin kanıtı olarak kullanılan verileri veya 
bilgileri içeren herhangi bir ortamda, bunu 
okuyabilecek yazılım programıyla birlikte 
düşünülür. Yasal olarak geçerli bir belgenin 
tanımı, yasal olarak ilgili verilerin, sadece kağıda 
basılan bilgilerin değil, bilgisayar suçlarıyla ilgili 
mevzuata dahil edilmesidir. Ayrıca, bu tür 
araçların kullanımını tanımlayan ve disiplin 
altına alan birçok ülke, elektronik imza ve veri 
değişimi formatları gibi özellikleri tanımlayan 
düzenlemeler yayınlamıştır. 
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Electronic funds transfer 
(EFT) 

Elektronik fon transferi 
(EFT) 
 

The exchange of money via 
telecommunications.  EFT refers to any financial 
transaction that originates at a terminal and 
transfers a sum of money from one account to 
another. 

İletişim üzerinden para değişimi.  EFT bir 
terminalden başlatılan ve bir hesaptan diğerine 
bir miktar para transfer eden herhangi bir 
finansal işlemi ifade eder. 
 

Electronic signature Elektronik imza 
 

Any technique designed to provide the 
electronic equivalent of a handwritten signature 
to demonstrate the origin and integrity of 
specific data. Digital signatures are an example 
of electronic signatures. 

Belirli bir verinin orijini ve bütünlüğünü 
göstermek için el yazısı imzanın elektronik 
eşdeğerini sağlamak üzere tasarlanmış herhangi 
bir teknik. Sayısal imzalar elektronik imzanın bir 
örneğidir. 
 

Electronic vaulting Elektronik yedekleme 
(vaulting) 

A data recovery strategy that allows enterprises 
to recover data within hours after a disaster 
Scope Notes: Typically used for batch/journal 
updates to critical files to supplement full 
backups taken periodically; includes recovery of 
data from an offsite storage media that mirrors 
data via a communication link 

İşletmelerin bir felaketten sonraki birkaç saat 
içinde verilerini kurtarmasını sağlayan bir veri 
kurtarma stratejisi. 
Kapsam Notları: Kritik dosyaların periyodik 
olarak alınan tam yedeklemelerini tamamlamak 
için toplu iş / günlük güncellemeleri için 
genellikle kullanılır; verilerin bir iletişim linki 
aracılığıyla ikizlenen bir merkez dışı depolama 
ortamından verilerin kurtarılmasını içerir. 
 

Elliptical curve 
cryptography (ECC) 

Eliptik eğri şifrelemesi 
(ECC) 
 

An algorithm that combines plane geometry 
with algebra to achieve stronger authentication 
with smaller keys compared to traditional 
methods, such as RSA, which primarily use 
algebraic factoring.. 
Scope Notes: Smaller keys are more suitable to 
mobile devices. 

Temel olarak cebirsel çarpanlara ayırma işlemini 
kullanan RSA gibi geleneksel yöntemlerle 
karşılaştırıldığında daha küçük anahtarlarla daha 
güçlü kimlik doğrulaması elde etmek için cebir 
ile düzlem geometrisini birleştiren bir algoritma. 
Kapsam Notları: Daha küçük anahtarlar mobil 
cihazlar için daha uygundur. 
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Embedded audit module 
(EAM) 

Gömülü denetim 
modülü 
(EAM) 
 

Integral part of an application system that is 
designed to identify and report specific 
transactions or other information based on pre-
determined criteria. Identification of reportable 
items occurs as part of real-time processing. 
Reporting may be real-time online or may use 
store and forward methods. Also known as 
integrated test facility or continuous auditing 
module. 

Önceden belirlenmiş kriterlere dayalı belirli 
işlemleri veya diğer bilgileri tanımlamak ve 
raporlamak için tasarlanmış bir uygulama 
sisteminin ayrılmaz bir parçası. Raporlanabilir 
öğelerin belirlenmesi gerçek zamanlı işlemin bir 
parçası olarak oluşur. Raporlama gerçek zamanlı 
çevrimiçi olabilir veya “depola ve ilet” 
yöntemlerini kullanabilir. Aynı zamanda entegre 
test ortamları (ITF) veya sürekli denetim modülü 
olarak da bilinir. 
 

Encapsulation (objects) Kapsülleme (nesneler) 
 

The technique used by layered protocols in 
which a lower-layer protocol accepts a message 
from a higher-layer protocol and places it in the 
data portion of a frame in the lower layer. 

Alt katman protokolünün daha yüksek katmanlı 
bir protokolden bir mesajı kabul ettiği ve bunu 
alt katmandaki bir çerçevenin veri kısmına 
yerleştirdiği katmanlı protokoller tarafından 
kullanılan teknik. 
 

Encapsulation security 
payload (ESP) 

Kapsüllenmiş güvenlik 
veri yükü (ESP) 

Protocol, which is designed to provide a mix of 
security services in IPv4 and IPv6.  ESP can be 
used to provide confidentiality, data origin 
authentication, connectionless integrity, an anti-
replay service (a form of partial sequence 
integrity), and (limited) traffic flow    
confidentiality.  (RFC 4303). 
Scope Notes: The ESP header is inserted after 
the IP header and before the next layer protocol 
header (transport mode) or before an 
encapsulated IP header (tunnel mode). 

IPv4 ve IPv6 daki güvenlik servislerinin bir 
karışımını sağlamak için tasarlanmış protokol.  
ESP gizlilik, veri orijinin kimlik denetlemesi, 
bağlantısız bütünlük, bir yeniden oynatamama 
servisi (kısmi sıra bütünlüğünün bir şekli) ve 
(kısıtlı) trafik akış gizliliği (RFC 4303) sağlamak 
için kullanılabilir.  
Kapsam Notları: ESP başlığı IP başlığından sonra 
ve sonraki katman protokolü başlığından 
(aktarım modu) veya kapsüllenmiş IP 
başlığından (tünel modu) önce eklenir. 
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Encryption Şifreleme 
 

The process of taking an unencrypted message 
(plaintext), applying a mathematical function to 
it (encryption algorithm with a key) and 
producing an encrypted message (ciphertext). 

Şifrelenmemiş bir mesaj (düz metin) alma, ona 
matematiksel bir fonksiyon uygulama (bir 
anahtarla şifreleme algoritması) ve şifreli bir 
mesaj (şifreli metin) üretme süreci. 
 

Encryption algorithm Şifreleme algoritması 
 

A mathematically based function or 
calculation that encrypts/decrypts data 

Matematik tabanlı bir fonksiyon veya verileri 
şifreleyen / çözen hesaplama. 
 

Encryption key Şifreleme anahtarı 
 

A piece of information, in a digitized form, used 
by an encryption algorithm to convert the 
plaintext to the ciphertext. 

Düz metni şifreli metne dönüştürmek için bir 
şifreleme algoritması tarafından kullanılan 
sayısallaştırılmış bir formdaki bir bilgi parçası. 
 

End-user computing Son kullanıcı işlemi 
 

The ability of end users to design and 
implement their own information system 
utilizing computer software products. 

Son kullanıcıların bilgisayar yazılımı ürünlerini 
kullanarak kendi bilgi sistemlerini tasarlama ve 
uygulama becerisi. 
 

Engagement letter Denetim 
görevlendirme 
mektubu 
 

Formal document which defines an IS auditor's 
responsibility, authority and accountability for a 
specific assignment. 

BS Denetçisinin belirli bir görev için sorumluluk, 
yetki ve hesap verebilirliğini tanımlayan resmi 
belge. 
 

Enterprise İşletme (Kuruluş) 
 

A group of individuals working together for a 
common purpose, typically within the context of 
an organizational form such as a corporation, 
public agency, charity or trust. 

Ortak bir amaç için birlikte çalışan, tipik olarak 
bir kurum, kamu kuruluşu, yardım derneği veya  
vakıf  gibi örgütsel bir yapı içinde bulunan bir 
grup birey. 
 

Enterprise architecture 
(EA) 

Kurumsal mimari 
(EA) 
 

Description of the fundamental underlying 
design of the components of the business 
system, or of one element of the business 
system (e.g., technology), the relationships 
among them, and the manner in which they 
support the enterprise’s objectives. 

İş sistemi bileşenlerinin veya iş sistemi 
bileşenlerinden birinin (örneğin, teknolojinin), 
bu bileşenler arasındaki ilişkilerin ve işletmenin 
hedeflerini destekleme biçimlerinin temel 
tasarımının tanımı. 
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Enterprise architecture 
(EA) for IT 

BT kurumsal mimarisi 
 

Description of the fundamental underlying 
design of the IT components of the business, the 
relationships among them, and the manner in 
which they support the enterprise’s objectives. 

İşletmenin BT bileşenlerinin temel tasarımının, 
bunların arasındaki ilişkilerin ve kuruluşun 
hedeflerini destekleme biçimlerinin tanımı. 
 

Enterprise goal Kurumsal amaç 
 

Scope Notes:  See Business goal Kapsam Notları: Bknz İş amacı 

Enterprise governance Kurumsal yönetişim 
 

A set of responsibilities and practices exercised 
by the board and executive management with 
the goal of providing strategic direction, 
ensuring that objectives are achieved, 
ascertaining that risk is managed appropriately 
and verifying that the enterprise’s resources are 
used responsibly. 

Stratejik yön sağlama, hedeflere ulaşıldığının 
garanti edilmesi, riskin uygun biçimde 
yönetildiğinden emin olunması ve kuruluş 
kaynaklarının sorumlu biçimde kullanıldığının 
doğrulanması amacıyla yönetim kurulu ve üst 
düzey yönetim tarafından icra edilen bir takım 
sorumluluk ve uygulamalar.  
 

Enterprise risk 
management (ERM) 

Kurumsal risk yönetimi 
(ERM) 
 

The discipline by which an enterprise in any 
industry assesses, controls, exploits, finances 
and monitors risk from all sources for the 
purpose of increasing the enterprise's short- 
and long-term value to its stakeholders. 

Herhangi bir sektördeki bir kuruluşun, şirketin 
kısa ve uzun vadeli değerini paydaşlarına karşı 
artırmak amacıyla tüm kaynaklardan aldığı riski 
değerlendirdiği, kontrol ettiği, finanse ettiği ve 
izlediği bir disiplin. 
 

Eradication Ortadan Kaldırma (Olay 
Yönetimi) 

When containment measures have been 
deployed after an incident occurs, the root 
cause of the incident must be identified and 
removed from the network. 
Scope Notes: Eradication methods include:  
restoring backups to achieve a clean state of the 
system, removing the root cause, improving 
defenses and performing vulnerability analysis 
to find further potential damage from the same 
root cause. 

Bir olay meydana geldikten sonra korunma 
tedbirleri devreye sokulduğunda, olayın kök 
nedeni tespit edilmeli ve ağdan kaldırılmalıdır. 
Kapsam Notları: Ortadan kaldırma yöntemleri 
aşağıdakilerini içerir: Sistemin temiz bir 
durumunu elde etmek için yedekleri geri 
yüklemek, olayın kök nedenini ortadan 
kaldırmak, savunmaları iyileştirmek ve aynı kök 
nedenden kaynaklanan olası hasarları bulmak 
için güvenlik zaafiyet analizi yapmak. 
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ERP (enterprise resource 
planning) system 

ERP (kurumsal kaynak 
planlaması) sistemi 

A packaged business software system that 
allows an enterprise to automate and integrate 
the majority of its business processes, share 
common data and practices across the entire 
enterprise, and produce and access information 
in a real-time environment 
Scope Notes: Examples of ERP include SAP, 
Oracle Financials and J.D. Edwards. 

Bir işletmenin kendi iş süreçlerinin çoğunu 
otomatikleştirmesine ve bütünleştirmesine, tüm 
kurum genelinde ortak verileri ve uygulamaları 
paylaşmasına ve gerçek zamanlı bir ortamda 
bilgi üretmesine ve bunlara erişmesine olanak 
tanıyan paketlenmiş bir iş yazılım sistemi. 
Kapsam Notları: ERP nin örnekleri arasında SAP, 
Oracle Financials ve J.D. Edwards vardır. 
 

Error Hata 
 

A deviation from accuracy or correctness 
Scope Notes: As it relates to audit work, errors 
may relate to control deviations (compliance 
testing) or misstatements (substantive testing). 

Hatasızlık veya doğruluktan sapma 
Kapsam Notları: Denetim çalışmasıyla ilgili 
olarak, hatalar; kontrol sapmaları (uyum testi) 
veya yanlış beyanlar (önemli doğruluk testi) ile 
ilişkili olabilir. 
 

Escrow agent Emanetçi (Yeddi emin 
aracı kurum)  
 
 

A person, agency or enterprise that is 
authorized to act on behalf of another to create 
a legal relationship with a third party in regard 
to an escrow agreement; the custodian of an 
asset according to an escrow agreement 
Scope Notes: As it relates to a cryptographic 
key, an escrow agent is the agency or enterprise 
charged with the responsibility for safeguarding 
the key components of the unique key. 

Bir yeddi emin sözleşmesiyle ilgili olarak üçüncü 
bir tarafla yasal bir ilişki kurmak için başka biri 
adına hareket etmeye yetkili kişi, kurum veya 
kuruluş; yeddi emin anlaşmasına göre bir 
varlığın teknik sorumlusu ve emanetçisi 
Kapsam Notları: Kriptografik bir anahtarla ilgili 
olarak, bir emanet aracı kurum veya kuruluş, 
benzersiz anahtarın kilit bileşenlerini koruma 
sorumluluğuna sahiptir. 
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Escrow agreement Yeddi emin anlaşması A legal arrangement whereby an asset (often 
money, but sometimes other property such as 
art, a deed of title, web site, software source 
code or a cryptographic key) is delivered to a 
third party (called an escrow agent) to be held 
in trust or otherwise pending a contingency or 
the fulfillment of a condition or conditions in a 
contract 
Scope Notes: Upon the occurrence of the 
escrow agreement, the escrow agent will deliver 
the asset to the proper recipient; otherwise the 
escrow agent is bound by his/her fiduciary duty 
to maintain the escrow account. Source code 
escrow means deposit of the source code for 
the software into an account held by an escrow 
agent. Escrow is typically requested by a party 
licensing software (e.g., licensee or buyer), to 
ensure maintenance of the software. The 
software source code is released by the escrow 
agent to the licensee if the licensor (e.g., seller 
or contractor) files for bankruptcy or otherwise 
fails to maintain and update the software as 
promised in the software license agreement. 

Bir varlığın (genellikle para ancak bazen sanat, 
unvan, web sitesi, yazılım kaynak kodu veya bir 
şifreleme anahtarı gibi diğer mülkiyet), güven 
altında tutulacak üçüncü bir tarafa (yeddi emin 
aracı kurumu) teslim edilmesi ile ilgili veya bir 
beklenmedik hallerde veya bir sözleşmedeki bir 
şart veya koşulun yerine getirilmesindeki yasal 
bir düzenleme. 
Kapsam Notları: Yeddi emin anlaşmasının 
gerçekleşmesi üzerine, yeddi emin firması varlığı 
uygun alıcıya teslim edecektir; aksi durumda 
yeddi emin firması yeddi emin hesabını 
sürdürmek için güvene dayalı görevine bağlı 
kalmak zorundadır. Kaynak kodu emaneti, 
yazılım için kaynak kodun bir emanet tarafında 
tutulan bir hesaba yatırılması anlamına gelir. 
Emanet yazılımın bakımını sağlamak için 
genellikle bir taraf lisanslama yazılımı (örneğin 
lisans sahibi veya alıcı) tarafından talep edilir. 
Eğer lisanslayan (örn satıcı veya tedarikçi) iflas 
ederse veya yazılım lisanslama sözleşmesinde 
söz verdiği şekilde yazılımın bakımını yapmaz ve 
güncellemez ise yazılım kaynak kodu yeddi emin 
firması tarafından lisansı satın alana verilir. 
 

Ethernet Ethernet A popular network protocol and cabling scheme 
that uses a bus topology and carrier sense 
multiple access/collision detection (CSMA/CD) 
to prevent network failures or collisions when 
two devices try to access the network at the 
same time. 

İki cihaz aynı anda ağa erişmeye çalıştığında ağ 
arızalarını veya çarpışmaları önlemek için bir 
veriyolu topolojisi ve taşıyıcı algılamalı çoklu 
erişim / çarpışma algılaması (CSMA / CD) 
kullanan popüler bir ağ protokolü ve kablolama 
şeması. 
 



ISACA® Glossary of Terms                                                                                                                                                                   ISACA® Terimler Sözlüğü 

© 2018 ISACA. All rights reserved     © 2018 ISACA. Tüm hakları saklıdır. 
 
 

İngilizce Terim Türkçe Terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım 

Event Olay 
 

Something that happens at a specific place 
and/or time 

Belirli bir yerde ve / veya zamanda gerçekleşen 
bir şey 
 

Event type Olay türü For the purpose of IT risk management, one of 
three possible sorts of events:  threat event, loss 
event and vulnerability event 
Scope Notes: Being able to consistently and 
effectively differentiate the different types of 
events that contribute to risk is a critical 
element in developing good risk-related metrics 
and well-informed decisions. Unless these 
categorical differences are recognized and 
applied, any resulting metrics lose meaning and, 
as a result, decisions based on those metrics are 
far more likely to be flawed. 
 

BT risk yönetimi amacıyla, üç olası olaydan biri: 
tehdit olayı, kayıp olayı ve zaafiyet olayı 
Kapsam Notları: Riske katkıda bulunan farklı 
olay türlerini tutarlı ve etkili bir şekilde ayırt 
edebilmek, risk ile ilgili iyi ölçütlerin ve iyi 
bilgilendirilmiş kararların geliştirilmesinde kritik 
bir unsurdur. Bu kategorik farklılıklar tanınmaz 
ve uygulanmazsa, sonuçta ortaya çıkan ölçütler 
anlam kaybeder ve sonuç olarak, bu ölçütlere 
dayanan kararların kusurlu olma olasılığı çok 
daha yüksektir. 
 

Evidence Kanıt 1. Information that proves or disproves a stated 
issue 
2. Information that an auditor gathers in the 
course of performing an IS audit; relevant if it 
pertains to the audit objectives and has a logical 
relationship to the findings and conclusions it is 
used to support. 
Scope Notes: Audit perspective 

1. Belirtilen bir sorunu kanıtlayan veya aksini 
kanıtlayan bilgiler 
2. Bir denetçinin bir BS denetimi 
gerçekleştirirken topladığı bilgiler; denetim 
hedefleriyle ilgili ise ve desteklediği bulgular ve 
sonuçlar ile mantıklı bir ilişkisi varsa kanıt 
ilişkilidir 
Kapsam Notları: Denetim bakış açısı 
 

Exception reports İstisna raporları An exception report is generated by a program 
that identifies transactions or data that appear 
to be incorrect 
Scope Notes: Exception reports may be outside 
a predetermined range or may not conform to 
specified criteria. 

Bir istisna raporu, hatalı görünen işlemleri veya 
verileri tanımlayan bir program tarafından 
oluşturulur. 
Kapsam Notları:  İstisna raporları önceden 
belirlenmiş bir aralığın dışında olan veya 
belirtilen kriterlere uymayan işlemlerde oluşur. 
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Exclusive-OR (XOR) Dışlamalı-VEYA (XOR) The exclusive-OR operator returns a value of 
TRUE only if just one of its operands is TRUE 
Scope Notes: The XOR operation is a Boolean 
operation that produces a 0 if its two Boolean 
inputs are the same (0 and 0 or 1 and 1) and 
that produces a 1 if its two inputs are different 
(1 and 0). In contrast, an inclusive-OR operator 
returns a value of TRUE if either or both of its 
operands are TRUE. 

Dışlamalı-VEYA operatörü, yalnızca 
işlenenlerinden yalnızca biri DOĞRU ise, bir 
DOĞRU değeri döndürür. 
Kapsam Notları: XOR işlemi, iki Boolen girdisi 
aynıysa (0 ve 0 veya 1 ve 1) ve iki girdisi farklıysa 
(1 ve 0) 1 üreten bir Boolean işlemidir.  Buna 
karşın, kapsayıcı-OR operatörü, işlenenlerinden 
herhangi biri veya her ikisi de DOĞRU ise bir 
DOĞRU değeri döndürür. 

Executable code Çalıştırılabilir kod 
 

The machine language code that is generally 
referred to as the object or load module. 

Genel olarak nesne veya yük modülü olarak 
adlandırılan makine dili kodu. 
 

Expert system Uzman sistem The most prevalent type of computer system 
that arises from the research of artificial 
intelligence 
Scope Notes: An expert system has a built in 
hierarchy of rules, which are acquired from 
human experts in the appropriate field. Once 
input is provided, the system should be able to 
define the nature of the problem and provide 
recommendations to solve the problem. 

Yapay zeka araştırmalarından kaynaklanan en 
yaygın bilgisayar sistemi türü. 
Kapsam Notları: Uzman bir sistem, uygun 
alandaki insan uzmanlardan edinilen yerleşik bir 
kural hiyerarşisine sahiptir. Sistem girdikten 
sonra, sorunun doğasını tanımlayabilmeli ve 
sorunu çözmek için öneriler sunabilmelidir. 
 

Exploit İstismar 
 

Full use of a vulnerability for the benefit of an 
attacker 

Saldırganın yararı için bir güvenlik zaafiyetinin 
tam kullanımı 
 

Exposure Maruz kalma 
 

The potential loss to an area due to the 
occurrence of an adverse event. 

Olumsuz bir olayın meydana gelmesi nedeniyle 
bir alandaki potansiyel kayıp. 
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Extended Binary-coded 
for Decimal Interchange 
Code (EBCDIC) 

Ondalık Değişim Kodu 
için Genişletilmiş İkili 
Kodlu Sistem (EBCDIC) 
 
 
 

An 8-bit code representing 256 characters; used 
in most large computer systems 

256 karakteri temsil eden 8 bit kod; en büyük 
bilgisayar sistemlerinde kullanılır. 
 

Extended enterprise Kuruluş ve uzantıları 
 
 

Describes an enterprise that extends outside its 
traditional boundaries. Such enterprise 
concentrate on the processes they do best and 
rely on someone outside the entity to perform 
the remaining processes. 

Geleneksel sınırlarının dışında uzanan bir 
kuruluşu tanımlar. Böyle bir işletme, en iyi 
yaptıkları süreçlere odaklanır ve kalan süreçleri 
gerçekleştirmek için kurum dışındaki birisine bel 
bağlar. 
 

 

eXtensible Access Control 
Markup Language 
(XACML) 

Genişletilebilir Erişim 
Kontrol İşaretleme Dili 
(XACML) 
 

A declarative online software application user 
access control policy language implemented in 
Extensible Markup Language (XML). 

Genişletilebilir İşaretleme Dili'nde (XML) 
uygulanan bir bildirimli çevrimiçi yazılım 
uygulaması kullanıcı erişim kontrol politikası dili. 

eXtensible Markup 
Language (XML) 

Genişletilebilir 
İşaretleme Dili (XML) 
 

Promulgated through the World Wide Web 
Consortium, XML is a web-based application 
development technique that allows designers to 
create their own customized tags, thus, enabling 
the definition, transmission, validation and 
interpretation of data between applications and 
enterprises. 

World Wide Web Konsorsiyumu aracılığıyla 
sunulan XML, tasarımcıların kendi özelleştirilmiş 
etiketlerini oluşturmalarına, böylece uygulama 
ve işletmeler arasında verilerin tanımlanmasına, 
aktarılmasına, doğrulanmasına ve 
yorumlanmasına olanak veren web tabanlı bir 
uygulama geliştirme tekniğidir. 
 

External router Harici yönlendirici 
 

The router at the extreme edge of the network 
under control, usually connected to an Internet 
service provider (ISP) or other service provider; 
also known as border router. 

Kontrol altındaki ağın en uç tarafındaki 
yönlendirici, genellikle bir Internet servis 
sağlayıcısına (ISP) veya başka bir servis 
sağlayıcıya bağlanır. Sınır yönlendirici olarak da 
bilinir. 
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External storage Harici depolama 
 

The location that contains the backup copies to 
be used in case recovery or restoration is 
required in the event of a disaster. 

Bir felaket durumunda kurtarma veya geri 
yükleme yapılması durumunda kullanılacak 
yedek kopyaları içeren konum. 
 

Extranet Extranet A private network that resides on the Internet 
and allows a company to securely share 
business information with customers, suppliers 
or other businesses as well as to execute 
electronic transactions 
Scope Notes: Different from an Intranet in that 
it is located beyond the company's firewall. 
Therefore, an extranet relies on the use of 
securely issued digital certificates (or alternative 
methods of user authentication) and encryption 
of messages. A virtual private network (VPN) 
and tunneling are often used to implement 
extranets, to ensure security and privacy. 

Internette yer alan ve bir şirketin müşterileri, 
tedarikçileri veya diğer işletmeleri ile elektronik 
işlemlerini yürütmek üzere güvenli bir şekilde iş 
bilgilerini paylaşmasına izin veren özel bir ağ. 
Kapsam Notları: Şirket içi güvenlik ağ geçidinin 
ötesinde yer alması nedeniyle bir Intranet'ten 
farklıdır. Bu nedenle, bir extranet, güvenli bir 
şekilde yayınlanan dijital sertifikaların (veya 
kullanıcı kimlik doğrulamasının alternatif 
yöntemleri) ve mesajların şifrelenmesine 
dayanır. Güvenlik ve mahremiyeti sağlamak için 
extranet’de genellikle bir sanal özel ağ (VPN) ve 
tünelleme kullanılır. 
 

Fail-over Yük devretme 
 

The transfer of service from an incapacitated 
primary component to its backup component. 

Hizmetin verilemeyen bir birincil bileşenden 
yedek bileşenine aktarılması. 
 

Fail-safe Bozulmaya dayanıklı 
 
 

Describes the design properties of a computer 
system that allow it to resist active attempts to 
attack or bypass it. 

Bir bilgisayar sistemine saldırmak veya bunu  
atlamak için yapılan aktif girişimlere sistemin 
direnmesine izin veren tasarım özelliklerini 
açıklar. 
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Fallback procedures Geri dönüş 
prosedürleri 

A plan of action or set of procedures to be 
performed if a system implementation, upgrade 
or modification does not work as intended 
Scope Notes: May involve restoring the system 
to its state prior to the implementation or 
change. Fallback procedures are needed to 
ensure that normal business processes continue 
in the event of failure and should always be 
considered in system migration or 
implementation. 

Bir sistem uygulaması, yükseltme veya 
modifikasyonun amaçlandığı gibi çalışmadığı 
durumdaki  bir eylem planı veya prosedür 
kümesi. 
Kapsam Notları: Sistemi uygulamaya veya 
değiştirilmeden önce durumuna geri yüklemeyi 
içerebilir. Başarısızlık durumunda normal iş 
süreçlerinin devam etmesini sağlamak için geri 
dönüş prosedürleri gereklidir ve her zaman 
sistem geçişinde veya uygulamasında dikkate 
alınmalıdır. 
 

Fall-through logic Fall-through mantığı 
 
 
 
 

An optimized code based on a branch prediction 
that predicts which way a program will branch 
when an application is presented. 

Bir uygulama sunulduğunda bir programın hangi 
yolla ayrılacağını tahmin eden bir dal tahminine 
dayanan optimize edilmiş bir kod. 

False authorization Hatalı yetkilendirme 
 
 

Also called false acceptance,  occurs when an 
unauthorized person is identified as an 
authorized person by the biometric system. 

Yanlış kabul olarak da adlandırılan, yetkisiz bir 
kişinin biyometrik sistem tarafından bir yetkili 
kişi olarak tanımlanması durumunda ortaya 
çıkar. 
 

False enrollment Hatalı kayıt Occurs when an unauthorized person manages 
to enroll into the biometric system 
Scope Notes: Enrollment is the initial process of 
acquiring a biometric feature and saving it as a 
personal reference on a smart card, a PC or in a 
central database. 

Yetkisiz bir kişi biyometrik sisteme kaydını 
yaptırmayı başardığında ortaya çıkar. 
Kapsam Notları: Kayıt yaptırma, biyometrik bir 
özellik edinme ve bunu bir akıllı kart, bir PC veya 
merkezi bir veritabanında kişisel bir referans 
olarak kaydetme sürecidir. 
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False negative Hatalı negatif 
 

In intrusion detection, an error that occurs 
when an attack is misdiagnosed as a normal 
activity. 
 

Saldırı tespitinde, bir saldırı normal bir aktivite 
olarak yanlış teşhis edildiğinde oluşan bir hata. 
 

False positive Hatalı pozitif 
 

A result that has been mistakenly identified as a 
problem when, in reality, the situation is 
normal. 

Gerçekte durum normal olduğunda, bir sorun 
olarak tanımlanmış bir sonuç. 
 

Fault tolerance Hata dayanıklılık 
 

A system’s level of resilience to seamlessly react 
to hardware and/or software failure. 

Donanım ve / veya yazılım arızasına sorunsuz bir 
şekilde yanıt vermek için bir sistemin dayanıklılık 
düzeyi. 
 

Feasibility study Fizibilite çalışması 
 

A phase of a system development life cycle 
(SDLC) methodology that researches the 
feasibility and adequacy of resources for the 
development or acquisition of a system solution 
to a user need 

Bir kullanıcı gereksinimine bir sistem 
çözümünün geliştirilmesi veya edinilmesi için 
kaynakların fizibilitesini ve yeterliliğini araştıran 
bir sistem geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) 
metodolojisi aşaması. 
 

Fiber-optic cable Fiber optik kablo 
 

Glass fibers that transmit binary signals over a 
telecommunications network 
Scope Notes: Fiber-optic systems have low 
transmission losses as compared to twisted-pair 
cables. They do not radiate energy or conduct 
electricity. They are free from corruption and 
lightning-induced interference, and they reduce 
the risk of wiretaps. 

Bir telekomünikasyon ağı üzerinden ikili sinyaller 
ileten cam elyaflar. 
Kapsam Notları: Fiber optik sistemler, bükülmüş 
çift kablolara kıyasla düşük iletim kayıplarına 
sahiptir. Enerji yaymazlar veya elektrik 
iletmezler. Bozulmadan ve yıldırımın neden 
olduğu enterferanstan arınmış olup, telefon 
dinleme riskini azaltırlar. 
 

Field Alan 
 

An individual data element in a computer record 
Scope Notes: Examples include employee name, 
customer address, account number, product 
unit price and product quantity in stock. 

Bir bilgisayar kaydındaki tek bir veri öğesi. 
Kapsam Notları: Örnekler, çalışan adı, müşteri 
adresi, hesap numarası, ürün birim fiyatı ve 
stoktaki ürün miktarını içerir. 
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File Dosya 
 

A named collection of related records. İlgili kayıtların adlandırılmış bir koleksiyonu. 
 

File allocation table (FAT) Dosya dağılım tablosu 
(FAT)  

A table used by the operating system to keep 
track of where every file is located on the disk 
Scope Notes: Since a file is often fragmented 
and thus subdivided into many sectors within 
the disk, the information stored in the FAT is 
used when loading or updating the contents of 
the file. 

Her dosyanın diskte nerede bulunduğunu takip 
etmek için işletim sistemi tarafından kullanılan 
bir tablo 
Kapsam Notları: Bir dosya çoğu zaman 
parçalanır ve bu nedenle disk içinde birçok 
sektöre ayrıldığı için, dosyanın içeriklerini 
yüklerken veya güncellerken FAT'de saklanan 
bilgiler kullanılır. 
 

File layout Dosya düzeni Specifies the length of the file record and the 
sequence and size of its fields 
Scope Notes: Also will specify the type of data 
contained within each field; for example, 
alphanumeric, zoned decimal, packed and 
binary. 

Dosya kaydının uzunluğunu ve alanlarının 
sırasını ve boyutunu belirtir. 
Kapsam Notları:  Ayrıca her alanın içerdiği veri 
tipini de belirtecektir; örneğin, alfasayısal, zonlu 
ondalık, paketli ve ikili 
 

File server Dosya sunucusu A high-capacity disk storage device or a 
computer that stores data centrally for network 
users and manages access to those data 
Scope Notes: File servers can be dedicated so 
that no process other than network 
management can be executed while the 
network is available; file servers can be non-
dedicated so that standard user applications can 
run while the network is available. 

Yüksek kapasiteli disk saklama cihazı veya ağ 
kullanıcıları için merkezi olarak veriyi depolayan 
ve bu veriye erişimi yöneten bilgisayar 
Kapsam Notları: Dosya sunucuları ağ erişilebilir 
olduğunda sadece ağ yönetimi dışında başka hiç 
bir işlem yapmayacak şekilde tahsis edilmiş 
durumda olabilir; dosya sunucuları ağın 
erişilebilir olduğu durumlarda standart kullanıcı 
uygulamalarının çalışabileceği şekilde tahsis 
edilmemiş durumda olabilir.  
 

File Transfer Protocol 
(FTP) 

Dosya Aktarım 
Protokolü (FTP) 

A protocol used to transfer files over a 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(TCP/IP) network (Internet, UNIX, etc.). 

İletim Kontrol Protokolü/Internet Protokolü 
(TCP/IP) ağı (Internet, Unix, vb.) üzerinden 
dosyaların aktarımı için kullanılan protokol. 
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Filtering router Filtre yönlendirici A router that is configured to control network 
access by comparing the attributes of the 
incoming or outgoing packets to a set of rules. 

Ağa erişimini kontrol etmek için gelen veya 
giden paketlerin özelliklerini belirli  kural 
kümeleri ile karşılaştırmak için ayarlanmış olan 
yönlendirici.  
 

FIN (Final) FIN (Final) A flag set in a packet to indicate that this packet 
is the final data packet of the transmission. 

Bir ileti paketi içerisine bu paketin gelen en son 
veri paketi olduğunu belirtmek için koyulan 
işaret. 
 

Financial audit Mali denetim An audit designed to determine the accuracy of 
financial records and information. 

Mali kayıtlar ve bilgilerin doğruluğunu saptamak 
için tasarlanmış bir denetim türü. 
 

Finger Finger A protocol and program that allows the remote 
identification of users logged into a system. 

Bir sisteme giriş yapmış kullanıcıların kimliklerini 
uzaktan tespit edebilme imkanı veren bir 
protokol ve program.  
 

Firewall Güvenlik Duvarı A system or combination of systems that 
enforces a boundary between two or more 
networks, typically forming a barrier between a 
secure and an open environment such as the 
Internet. 

Tek sistem veya birleşik sistemler halinde 
işleyen, genellikle güvenli bir ağ ile Internet gibi 
açık bir ağ arasında bariyer oluşturan ve iki ağ 
veya daha fazlasının arasına sınır koyan sistem. 
 

Firmware Firmware 
 

Memory chips with embedded program code 
that hold their content when power is turned 
off. 

Enerji girişi kapalı konumda olsa dahi, içindeki 
gömülü program yazılımı sayesinde içeriği 
hafızasında tutan bellek yongası.  
 

Fiscal year Mali yıl Any yearly accounting period without regard to 
its relationship to a calendar year. 

Takvim yılı ile bağlantısı olmaksızın, bir yıl süreli 
herhangi bir muhasebe ve hesap dönemi. 
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Foreign key Yabancı anahtar A value that represents a reference to a tuple (a 
row in a table) containing the matching 
candidate key value 
Scope Notes: The problem of ensuring that the 
database does not include any invalid foreign 
key values is known as the referential integrity 
problem. The constraint that values of a given 
foreign key must match values of the 
corresponding candidate key is known as a 
referential constraint. The relation (table) that 
contains the foreign key is referred to as the 
referencing relation and the relation that 
contains the corresponding candidate key as the 
referenced relation or target relation. (In the 
relational theory it would be a candidate key, 
but in real database management systems 
(DBMSs) implementations it is always the 
primary key.) 

Eşleşen aday anahtar değerini içererek bir 
tanımlama grubuna (bir tablodaki bir satır) 
referans veren değer. 
Kapsam Notları: Veritabanının geçersiz herhangi 
bir yabancı anahtar değeri içermediğinden emin 
olma problemi, referans bütünlüğü problemi 
olarak da bilinir. Belirli bir yabancı anahtarın 
değerlerinin mutlaka karşılık gelen aday anahtarı 
değerleri ile eşleşmesi gerektiği konusundaki 
kısıtlama, başvuru kısıtlaması olarak bilinir. 
Yabancı anahtarı içeren ilişki (tablo) referans 
ilişkisi; karşılık gelen aday anahtarı içeren ilişki 
de başvurulan ilişki veya hedeflenen ilişki olarak 
tanımlanır. (İlişkisel teoride bu bir aday anahtar 
iken, gerçek veritabanı yönetim sistemleri 
(VTYSler) uygulamalarında, her zaman birincil 
anahtardır.) 
 

Forensic examination Adli sicil tetkiki The process of collecting, assessing, classifying 
and documenting digital evidence to assist in 
the identification of an offender and the 
method of compromise. 

Bir güvenlik ihlali failini ve kullandığı yöntemi 
tespit etmeye yardımcı olması için dijital 
kanıtların toplanması, değerlendirilmesi, 
sınıflandırılması ve dokümante edilmesi süreci. 
 

Format checking Format kontrolü The application of an edit, using a predefined 
field definition to a submitted information 
stream; a test to ensure that data conform to a 
predefined format. 

İletilen bir bilgi akışına öntanımlı bir alan tarifi 
kullanılarak düzenleme uygulaması yapılması; 
verinin önceden belirlenmiş biçim şablonuna 
uygunluğunun güvence altına alınması testi. 
 



ISACA® Glossary of Terms                                                                                                                                                                   ISACA® Terimler Sözlüğü 

© 2018 ISACA. All rights reserved     © 2018 ISACA. Tüm hakları saklıdır. 
 
 

İngilizce Terim Türkçe Terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım 

Fourth-generation 
language (4GL) 

Dördüncü nesil dil 
(4GL) 

High-level, user-friendly, nonprocedural 
computer language used to program and/or 
read and process computer files. 

Bilgisayar dosyalarını programlamak ve/veya 
okumak ve programlamak için kullanılan, yüksek 
düzeyli, kullanıcı dostu, belli bir metodu 
olmayan bilgisayar dili. 
 

Frame relay Frame relay A packet-switched wide-area-network (WAN) 
technology that provides faster performance 
than older packet-switched WAN technologies 
Scope Notes: Best suited for data and image 
transfers. Because of its variable-length packet 
architecture, it is not the most efficient 
technology for real-time voice and video. In a 
frame-relay network, end nodes establish a 
connection via a permanent virtual circuit (PVC). 

Daha önceki paket anahtarlamalı WAN 
teknolojilerine göre daha hızlı performans 
sağlayan paket anahtarlı geniş alan ağı (WAN) 
teknolojisi 
Kapsam Notları: Veri ve görüntü aktarımı için en 
uygun olanıdır. Değişken uzunlukta paket 
mimarisi nedeniyle, gerçek zamanlı ses ve video 
için en verimli teknoloji değildir. Bir frame-relay 
ağında, son uç düğümler sabit bir sanal devre 
(PVC) üzerinden bağlantı kurarlar. 
 

Framework Çerçeve 
 

Scope Notes: See Control framework and IT 
governance framework. 

Kapsam Notları: Bknz. Kontrol çerçevesi ve BT 
yönetişim çerçevesi. 
 

Freeware Ücretsiz yazılım 
 

Software available free of charge Bedavaya alınabilecek yazılım 

Frequency Frekans 
 

A measure of the rate by which events occur 
over a certain period of time 

Belirli bir zaman dilimi içerisinde belli bir olayın 
gerçekleşme sıklığı ölçütüdür. 
 

Full economic life cycle Tam ekonomik yaşam 
döngüsü 

The period of time during which material 
business benefits are expected to arise from, 
and/or during which material expenditures 
(including investments, running and retirement 
costs) are expected to be incurred by, an 
investment program 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Bir yatırım programı tarafından, hedeflenen 
önemli maddi iş faydalarının gerçekleşeceğinin 
ve/veya katlanılacak önemli maliyet 
harcamalarının (yatırım harcamaları, işletim ve 
hizmet dışı bırakma maliyetleri gibi) 
yapılacağının beklendiği zaman dilimi 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
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Function point analysis Fonksiyon nokta analizi  A technique used to determine the size of a 
development task, based on the number of 
function points 
Scope Notes: Function points are factors such as 
inputs, outputs, inquiries and logical internal 
sites. 

Fonksiyon noktalarının sayısı temel ölçüt 
alınarak bir geliştirme faaliyetinin boyutunu 
belirlemekte kullanılan bir teknik 
Kapsam Notları: Fonksiyon noktaları, girdiler, 
çıktılar, sorgulamalar ve mantıksal iç kümeler 
gibi faktörlerdir. 
 

Gateway Ağ kapısı 
 

A device (router, firewall) on a network that 
serves as an entrance to another network. 

Ağ üzerinde, başka bir ağa giriş kapısı olarak 
hizmet veren (yönlendirici, güvenlik duvarı) bir 
cihaz. 
 

General computer control Genel bilgisayar 
kontrolü 

A Control, other than an application control, 
that relates to the environment within which 
computer-based application systems are 
developed, maintained and operated, and that 
is therefore applicable to all applications.The 
objectives of general controls are to ensure the 
proper development and implementation of 
applications and the integrity of program and 
data files and of computer operations. Like 
application controls, general controls may be 
either manual or programmed. Examples of 
general controls include the development and 
implementation of an IS strategy and an IS 
security policy, the organization of IS staff to 
separate conflicting duties and planning for 
disaster prevention and recovery. 

Bir uygulama kontrolü dışında, bilgisayar 
uygulamaları ve sistemlerinin geliştirildiği, 
bakımının yapıldığı ve işletildiği ortam ile ilgili 
olan ve bu nedenle tüm uygulamalarda genel 
olarak kullanılabilen bir kontroldür. Genel 
kontrollerin amaçları, uygulamaların doğru 
düzgün geliştirilmesini güvence altına almak ve 
programlar, veri dosyaları ve bilgisayar 
operasyonlarının  bütünlüğünü sağlamaktır. 
Uygulama kontrollerinde olduğu gibi, genel 
kontroller de manuel veya programlanmış 
olabilir. Genel kontrollere verilen örnekler 
arasında, bir Bilgi Sistemleri (BS) stratejisinin ve 
bir BS güvenlik politikasının geliştirilmesi ve 
uygulanması, BS personelinin bağdaşmayan 
görevlerinin ayrıştırılması ve felaket önleme ve 
felaketten kurtarma planlaması gibi hususlar 
bulunmaktadır. 
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Generalized audit 
software (GAS) 

Genelleştirilmiş 
denetim yazılımı (GAS) 
 

Multipurpose audit software that can be used 
for general processes, such as record selection, 
matching, recalculation and reporting. 

Kayıt seçimi, eşleştirme, yeniden hesaplama ve 
raporlama gibi genel süreçler için kullanılabilen 
çok amaçlı denetim yazılımı. 
 

Generic process control Jenerik süreç kontrolü A control that applies to all processes of the 
enterprise. 

Kuruluşun tüm süreçlerine uygulanan bir 
kontrol. 
 

Geographic disk mirroring Coğrafi disk ikizleme A data recovery strategy that takes a set of 
physically disparate disks and synchronously 
mirrors them over high-performance 
communication lines. Any write to a disk on one 
side will result in a write on the other side. The 
local write will not return until the 
acknowledgment of the remote write is 
successful. 

Fiziksel olarak birbirinden ayrı diskleri yüksek 
performanslı iletişim hatları üzerinden bir araya 
getiren ve eşzamanlı olarak aynalayarak 
güncelleyen bir veri kurtarma stratejisi. Bir 
taraftaki diske herhangi bir yazma işlemi diğer 
taraftakinde de yazma ile sonuçlanır. Uzaktakine 
yazma işleminin başarılı olarak tamamlandığının 
teyit edilmemesi durumunda, yerelde yazma 
işlemi de tamamlanmamış olacaktır. 
 

Geographical information 
system (GIS) 

Coğrafi bilgi sistemi 
(GIS) 

A tool used to integrate, convert, handle, 
analyze and produce information regarding the 
surface of the earth 
Scope Notes: GIS data exist as maps, tri-
dimensional virtual models, lists and tables 

Dünyanın yüzeyi ile ilgili bilgileri entegre etmek, 
dönüştürmek, işlemek, analiz etmek ve üretmek 
için kullanılan bir araç 
Kapsam Notları: GIS verileri haritalar, üç boyutlu 
sanal modeller, listeler ve tablolar halinde 
bulunmaktadır 
 

Good practice İyi uygulamalar A proven activity or process that has been 
successfully used by multiple enterprises and 
has been shown to produce reliable results 

Çok sayıda kuruluş / işletme tarafından başarıyla 
uygulanmış ve güvenilir sonuçlar elde ettiği 
kanıtlanmış bir faaliyet veya süreçtir 
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Governance Yönetişim Ensures that stakeholder needs, conditions and 
options are evaluated to determine balanced, 
agreed-on enterprise objectives to be achieved; 
setting direction through prioritization and 
decision making; and monitoring performance 
and compliance against agreed-on direction and 
objectives 
Scope Notes: Conditions can include the cost of 
capital, foreign exchange rates, etc. Options can 
include shifting manufacturing to other 
locations, sub-contracting portions of the 
enterprise to thirdparties, selecting a product 
mix from many available choices, etc. 

Paydaş ihtiyaçlarının, koşullarının ve 
seçeneklerinin değerlendirilerek, dengeli ve 
üzerinde mutabık kalınmış hedeflerin 
gerçekleştirilmesini;  önceliklendirme ve karar 
alma sayesinde yönün belirlenmesini; ve 
kararlaştırılmış yön ve hedeflere doğru 
ilerlenirken performans ve uyumun izlenmesini 
güvence altına alır 
Kapsam Notları: Koşullar arasında sermaye 
maliyeti, döviz kurları, vb. yer alabilir. 
Seçenekler, üretimin başka lokasyonlara 
kaydırılmasını, kuruluşun kimi faaliyetlerini alt 
yüklenici anlaşmaları üzerinden üçüncü 
taraflarca yürütülmesini, uygun seçenekler 
arasından belli bir ürün karmasının seçilmesini 
vb. içerebilir. 
 

Governance enabler Yönetişim 
gerçekleştiricisi 

Something (tangible or intangible) that assists in 
the realization of effective governance 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Etkin bir yönetişimin gerçekleştirilmesine yardım 
eden şeyler (somut veya soyut) 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
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Governance framework Yönetişim çerçevesi A framework is a basic conceptual structure 
used to solve or address complex issues. An 
enabler of governance. A set of concepts, 
assumptions and practices that define how 
something can be approached or understood, 
the relationships amongst the entities involved, 
the roles of those involved, and the boundaries 
(what is and is not included in the governance 
system) 
Scope Notes: Examples: COBIT, COSO’s Internal 
Control--Integrated Framework 

Bir çerçeve, karmaşık sorunları çözmek veya 
adreslemek için kullanılan kavramsal bir temel 
yapıdır. Bir yönetişim gerçekleştiricisidir. Bir 
şeyin nasıl ele alınabileceğini veya 
anlaşılabileceğini tanımlayan kavramlar, 
varsayımlar ve uygulamalar bütünüdür, ilgili 
taraflar arasındaki ilişkileri belirler, ilgili kişilerin 
rollerini belirtir, ve sınırları (yönetişim sistemi 
içeriğinde bulunan ve içerisine dahil olmayan 
unsurlar) çizer. 
Kapsam Notları: Örnekler: COBIT, COSO’nun İç 
Kontrol - Entegre Çerçevesi 
 

Governance of enterprise 
IT 

Kurumsal BT Yönetişimi A governance view that ensures that 
information and related technology support and 
enable the enterprise strategy and the 
achievement of enterprise objectives; this also 
includes the functional governance of IT, i.e., 
ensuring that IT capabilities are provided 
efficiently and effectively 
Scope Notes: COBT 5 perspective 

Bilgi ve ilgili teknolojilerin, kurum stratejisi ile 
kurumsal amaçlara ulaşılmasının desteklediğini 
ve sağladığını güvence altına alan bir yönetişim 
bakış açısı. Ayrıca, BT'nin fonksiyonel 
yönetişimini de içerir. Örneğin, BT 
yetkinliklerinin verimli ve etkin biçimde 
sunulduğunun garanti edilmesi.  
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

Governance, Risk 
Management and 
Compliance (GRC) 

Yönetişim, Risk 
Yönetimi ve Uyum 
(GRC) 
 

A business term used to group the three close-
related disciplines responsible for the protection 
of assets, and operations 

Varlıkların korunması ve operasyonların 
yürütülmesi ile ilgili üç yakın bağlantılı disiplini 
gruplamak için kullanılan bir iş dünyası terimi 
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Governance/ 
management practice 

Yönetişim / yönetim 
uygulaması 

For each COBIT process, the governance and 
management practices provide a complete set 
of high-level requirements for effective and 
practical governance and management of 
enterprise IT. They are statements of actions 
from governance bodies and management 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Her bir COBIT süreci için, yönetişim ve yönetim 
uygulamaları, BT'nin etkin ve pratik kurumsal 
yönetişimi ve yönetimini uygulamak için eksiksiz 
bir dizi üst düzey gereksinimleri belirler. Bunlar 
yönetişim organları ve yönetim tarafından ifade 
edilen eylemlerin beyanıdır 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

Guideline Kılavuz A description of a particular way of 
accomplishing something that is less 
prescriptive than a procedure. 

Bir şeyi oluşturmanın veya gerçekleştirmenin 
belirli bir yönteminin, bir prosedür dokümanına 
göre daha az detaydaki tarifi.  
 

Hacker Bilgisayar korsanı / 
Hacker 

An individual who attempts to gain 
unauthorized access to a computer system. 

Bir bilgisayar sistemine yetkisiz erişim elde etme 
teşebbüsüne kalkışan kişi. 
 

Handprint scanner El izi okuyucu A biometric device that is used to authenticate a 
user through palm scans. 

Bir kullanıcıyı avuç içi taramaları ile doğrulamak 
için kullanılan biyometrik bir cihaz. 
 

Harden Sağlamlaştırmak To configure a computer or other network 
device to resist attacks. 

Bir bilgisayar veya başka bir ağ aygıtını saldırılara 
direnecek şekilde yapılandırmak. 
 

Hardware Donanım The physical components of a computer system. Bir bilgisayar sisteminin fiziksel bileşenleri. 
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Hash Özet A cryptographic hash function takes an input of 
an arbitrary length and produces an output (also 
known as a message digest) that is a standard-
sized binary string. The output is unique to the 
input in such a way that even a minor change to 
the input results in a completely different 
output. Modern cryptographic hash functions 
are also resistant to collisions (situations in 
which different inputs produce identical 
output); a collision, while possible, is statistically 
improbable. Cryptographic hash functions are 
developed so that input cannot be determined 
readily from the output. 

Bir kriptografik özetleme fonksiyonu, rastgele 
bir uzunlukta bilgiyi girdi olarak alır ve standart 
boyutlu bir ikili dizge olan bir çıktı (mesaj özü 
olarak da bilinir) üretir. Bu çıktı, girdide en ufak 
bir değişiklik olması sonucunda tamamen farklı 
bir çıktıya dönüşecek şekilde, sadece o ilk girdiye 
özgü oluşturulur. Ayrıca, modern kriptografik 
özet fonksiyonları çakışmalara (farklı girdilerden 
aynı çıktının üretildiği durumlar) karşı 
dirençlidir; bir çakışma mümkünmüş gibi 
görünse de, istatistiki olarak ihtimal dışıdır. 
Kriptografik özet fonksiyonları, oluşan özet 
çıktıdan hareket edilerek özetlenen girdinin 
kolay kolay tespit edilemeyeceği şekilde 
geliştirilmektedir. 
 

Hash function Özet fonksiyonu An algorithm that maps or translates one set of 
bits into another (generally smaller) so that a 
message yields the same result every time the 
algorithm is executed using the same message 
as input 
Scope Notes: It is computationally infeasible for 
a message to be derived or reconstituted from 
the result produced by the algorithm or to find 
two different messages that produce the same 
hash result using the same algorithm. 

Bir bit kümesini (genellikle daha küçük olan) 
diğer bir kümeye eşleyen veya bu kümedeki 
şekile çeviren bir algoritmadır, böylece bu 
algoritma kullanılıdığında aynı mesaj girildiğinde 
her seferinde aynı sonucu çıkartır.  
Kapsam Notları: Algoritma kullanılarak üretilen 
sonuçtan tekrar mesajın orijinaline geri dönmek 
ya da yeniden oluşturulacak bir mesaj elde 
edilmesi veya iki farklı mesajın aynı algoritma 
kullanılarak aynı özet sonucu üretmesi 
hesaplama açısından mümkün değildir. 
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Hash total Özet toplamı The total of any numeric data field in a 
document or computer file. This total is checked 
against a control total of the same field to 
facilitate accuracy of processing. 

Bir doküman veya bilgisayar dosyasındaki sayısal 
veri alanının toplamıdır. Bu toplam, işlemin 
doğruluğunun sağlamasını yapabilmek için aynı 
alanın bir kontrol toplamı ile karşılaştırılarak 
denetimden geçirilir.  
 

Hashing Özet alma Using a hash function (algorithm) to create hash 
valued or checksums that validate message 
integrity 

Mesaj bütünlüğünü doğrulamak amacıyla özet 
değer veya sağlama toplamları oluşturmak için 
bir özetleme fonksiyonunun (algoritma) 
kullanılması. 
 

Help desk Yardım masası A service offered via telephone/Internet by an 
enterprise to its clients or employees that 
provides information, assistance and 
troubleshooting advice regarding software, 
hardware or networks 
Scope Notes: A help desk is staffed by people 
who can either resolve the problem on their 
own or escalate the problem to specialized 
personnel. A help desk is often equipped with 
dedicated customer relationship management 
(CRM) software that logs the problems and 
tracks them until they are solved. 

Bir kuruluşun müşterilerine veya çalışanlarına 
telefon/Internet üzerinden yazılım, donanım 
veya ağlarla ilgili bilgi, yardım desteği ve 
sorunları gidermek için tavsiyeler sunduğu 
hizmet 
Kapsam Notları: Bir yardım masası, sorunu 
kendileri çözebilen veya eskale ederek konu 
uzmanlarına ulaştıran çalışanlardan teşkil eder. 
Bir yardım masasında genellikle problemleri 
kayıt altına alıp, çözülene kadar izleyen ve 
özellikle bu amaca hizmet eden bir müşteri 
ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım çözümü 
kullanılmaktadır. 
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Heuristic filter Sezgisel filtre A method often employed by antispam software 
to filter spam using criteria established in a 
centralized rule database 
Scope Notes: Every e-mail message is given a 
rank, based on its header and contents, which is 
then matched against preset thresholds. A 
message that surpasses the threshold will be 
flagged as spam and discarded, returned to its 
sender or put in a spam directory for further 
review by the intended recipient. 

Merkezi bir kural veritabanında belirlenen 
kriterleri kullanarak antispam yazılımı tarafından 
istenmeyen postaları filtrelemek için sık 
kullanılan bir yöntem 
Kapsam Notları: Her e-posta mesajına, mesaj 
başlığına ve içeriğine bağlı olarak, önceden 
belirlenmiş eşiklere göre eşleşen bir sıra verilir. 
Eşiği aşan bir mesaj spam olarak işaretlenir ve 
atılır, göndericiye geri gönderilir veya 
hedeflenen alıcı tarafından daha fazla 
incelenmesi için bir spam dizinine yerleştirilir. 
 

Hexadecimal Onaltılık A numbering system that uses a base of 16 and 
uses 16 digits:  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, 
D, E and F. Programmers use hexadecimal 
numbers as a convenient way of representing 
binary numbers. 

16 tabanını kullanan ve 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
A, B, C, D, E ve F'yi kullanan 16 sayıdan oluşan 
bir numaralandırma sistemi. Programcılar ikili 
değerli sayıları temsil etmekte işe yarayan bir 
yöntem olarak onaltılık sayıları kullanırlar. 
 

Hierarchical database Hiyerarşik veritabanı A database structured in a tree/root or 
parent/child relationship 
Scope Notes: Each parent can have many 
children, but each child may have only one 
parent. 

Ağaç/kök veya veli/çocuk ilişkisi şeklinde 
yapılandırılmış veritabanı 
Kapsam Notları: Her velinin birçok çocuğu 
olabilir, ancak her çocuğun sadece bir tek velisi 
olabilir. 
 

Hijacking Ele geçirme 
 

An exploitation of a valid network session for 
unauthorized purposes 

Geçerli bir ağ oturumunun yetkisiz amaçlar için 
kullanılarak istismar edilmesi 
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Honeypot Tuzak sistem A specially configured server, also known as a 
decoy server, designed to attract and monitor 
intruders in a manner such that their actions do 
not affect production systems 
Scope Notes: Also known as "decoy server" 

Yem sunucu olarak da bilinen, özel olarak 
yapılandırılmış, izinsiz girenlerin üretim 
ortamlarını etkilemeyecek şekilde ilgisini 
çekmek ve bunların eylemlerini izlemek üzere 
tasarlanmış sunucudur. 
Kapsam Notları: "yem sunucu" olarak da bilinir 
 

Horizontal defense-in 
depth 

Derinlemesine yatay 
savunma 

Controls are placed in various places in the path 
to access an asset (this is functionally equivalent 
to concentric ring model above). 

Kontroller, bir varlığa erişim yolunda yer alan 
muhtelif noktalara yerleştirilir (yukarıda 
belirtilen eşmerkezli halka modeline işlevsel 
olarak eşdeğerdir). 
 

Hot site Sıcak site  A fully operational offsite data processing 
facility equipped with both hardware and 
system software to be used in the event of a 
disaster. 

Bir felaket durumunda kullanılmak üzere, hem 
donanım hem de sistem yazılımının bulunduğu, 
kulanıma tamamen hazır bir dış saha bilgi işleme 
tesisi. 
 

Hub Hub 
 

A common connection point for devices in a 
network, hubs are used to connect segments of 
a local area network (LAN) 
Scope Notes: A hub contains multiple ports. 
When a packet arrives at one port, it is copied 
to the other ports so that all segments of the 
LAN can see all packets. 

Bir ağdaki cihazlar için ortak bir bağlantı noktası, 
bir yerel alan ağının (LAN) bölümlerini bağlamak 
için hublar kullanılır. 
Kapsam Notları: Bir hub birden çok bağlantı 
noktası (port) içerir. Bir paket bir bağlantı 
noktasına ulaştığında, diğer bağlantı noktalarına 
kopyalanır, böylece LAN'ın tüm parçaları tüm 
paketleri görebilir. 
 

Human firewall İnsan güvenlik duvarı 
 

A person prepared to act as a network layer of 
defense through education and awareness 

Eğitim ve farkındalık sayesinde, ağda bir 
savunma katmanı olarak hareket etmeye hazır 
olan bir kişi 
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Hurdle rate En düşük getiri oranı Also known as required rate of return, above 
which an investment makes sense and below 
which it does not 
Scope Notes: Often based on the cost of capital, 
plus or minus a risk premium, and often varied 
based on prevailing economic conditions 

Bir yatırımın mantıklı olduğunu ve daha altındaki 
bir oranın kabul görmeyeceğini belirtir ve getiri 
geri dönüş oranı olarak da bilinir. 
Kapsam Notları: Genellikle sermaye maliyeti ve 
artı veya eksi bir risk primi şeklinde dikkate alınır 
ve genellikle mevcut ekonomik koşullara göre 
değişkenlik gösterir. 
 

Hybrid application 
controls 

Hibrit uygulama 
kontrolleri 

Consist of a combination of manual and 
automated activities, all of which must operate 
for the control to be effective 
Scope Notes: Sometimes referred to as 
computer-dependent application controls 

Kontrolün etkili olması için hep birlikte işlemek 
zorunda olan manuel ve otomatik aktiviteleri 
içeren bir kombinasyondan oluşur. 
Kapsam Notları: Bazen bilgisayar bağımlı 
uygulama kontrolleri şeklinde de adlandırılır. 
 

Hyperlink Köprü  An electronic pathway that may be displayed in 
the form of highlighted text, graphics or a 
button that connects one web page with 
another web page address. 

Vurgulanan metin, grafik veya bir web sayfasını 
başka bir web sayfası adresiyle bağlantılandıran 
bir düğme şeklinde görüntülenebilen elektronik 
bir patika yolu. 
 

Hypertext Köprü metin A language that enables electronic documents 
that present information to be connected by 
links instead of being presented sequentially, as 
is the case with normal text. 

Normal metinlerdeki gibi ardışık olarak 
sunulmak yerine, bilgileri köprü bağlantılarla 
bağlanan şekilde sunan elektronik belgelere 
imkan tanıyan bir dil. 
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Hypertext Markup 
Language (HTML) 

Köprü Metin 
İşaretleme Dili (HTML) 

A language designed for the creation of web 
pages with hypertext and other information to 
be displayed in a web browser; used to 
structure information--denoting certain text 
sure as headings, paragraphs, lists--and can be 
used to describe, to some degree, the 
appearance and semantics of a document. 

Bir web tarayıcısında görüntülenebilecek şekilde 
köprü metin ve diğer bilgilerin bulunduğu web 
sayfalarının oluşturulması için tasarlanmış bir 
dil; başlıklar, paragraflar, listeler gibi belirli 
metinleri simgeleyecek şekilde -bilgiyi 
yapılandırmak için kullanılır - bir belgenin 
görünüşünü ve anlamlandırılmasını belli bir 
oranda tariflemek amacıyla kullanılabilir. 
 

Hypertext Transfer 
Protocol  Secure (HTTPS) 

Güvenli Köprü Metin 
Aktarım Protokolü 
(HTTPS) 
 

A protocol for accessing a secure web server, 
whereby all data transferred are encrypted. 

Güvenli bir web sunucusuna erişim için 
uygulanan bir protokol, böylece tüm veriler 
şifrelenerek aktarılır. 

Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP) 

Köprü Metin Aktarım 
Protokolü (HTTP) 
 

A communication protocol used to connect to 
servers on the World Wide Web. Its primary 
function is to establish a connection with a web 
server and transmit hypertext markup language 
(HTML), extensible markup language (XML) or 
other pages to client browsers. 

World Wide Web (dünya çapında ağ) üzerindeki 
sunuculara bağlanmak için kullanılan bir iletişim 
protokolüdür. Birincil işlevi, bir web sunucusuyla 
bağlantı kurmak ve köprü metin işaretleme dilini 
(HTML), genişletilebilir işaretleme dilini (XML) 
veya diğer sayfaları istemci tarayıcılarına 
iletmektir. 
 

Identity access 
management (IAM) 

Kimlik erişim yönetimi 
(IAM) 

Encapsulates people, processes and products to 
identify and manage the data used in an 
information system to authenticate users and 
grant or deny access rights to data and system 
resources. The goal of IAM is to provide 
appropriate access to enterprise resources. 

Kullanıcıları doğrulamak ve veri ve sistem 
kaynaklarına erişim yetkilerini vermek veya 
reddetmek için bir bilgi sisteminde kullanılan 
verileri tanımlamak ve yönetmek için kişileri, 
süreçleri ve ürünleri kapsar. IAM'nin amacı, 
kurumsal kaynaklara erişimi uygun bir şekilde 
sağlamaktır. 
 



ISACA® Glossary of Terms                                                                                                                                                                   ISACA® Terimler Sözlüğü 

© 2018 ISACA. All rights reserved     © 2018 ISACA. Tüm hakları saklıdır. 
 
 

İngilizce Terim Türkçe Terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım 

Idle standby Hazırda boş bekleme A fail-over process in which the primary node 
owns the resource group and the backup node 
runs idle, only supervising the primary node 
Scope Notes: In case of a primary node outage, 
the backup node takes over. The nodes are 
prioritized, which means that the surviving node 
with the highest priority will acquire the 
resource group. A higher priority node joining 
the cluster will thus cause a short service 
interruption. 

Kaynak grubunun sahibinin birincil düğüm 
olduğu ve yedek düğümün birincil düğümü 
gözetleyerek boşta bekleyerek çalıştığı bir yük 
devretme işlemi  
Kapsam Notları: Birincil düğümün kesintiye 
uğraması durumunda, yedek düğüm yükü 
devralır. Düğümlerde önceliklendirme vardır, 
yani en yüksek önceliğe sahip ve canlı kalan 
düğüm, kaynak grubunu elde eder. Kümeye 
daha yüksek öncelikli bir düğüm katıldığında, 
haliyle kısa bir hizmet kesintisine neden 
olacaktır. 
 

IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics 
Engineers) 

IEEE (Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisleri 
Enstitüsü) 

Pronounced I-triple-E; IEEE is an organization 
composed of engineers, scientists and students 
Scope Notes: Best known for developing 
standards for the computer and electronics 
industry 

I ve üç E olarak telaffuz edilen IEEE; 
mühendisler, bilim adamları ve öğrencilerden 
oluşan bir kuruluştur. 
Kapsam Notları: En iyi tanındığı alan, bilgisayar 
ve elektronik endüstrisi için standartlar 
geliştirmesi sayesindedir.  
 

IEEE 802.11 IEEE 802.11 
 

A family of specifications developed by the 
Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) for wireless local area network (WLAN) 
technology. 802.11 specifies an over-the-air 
interface between a wireless client and a base 
station or between two wireless clients. 

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 
(IEEE) tarafından kablosuz yerel alan ağı (WLAN) 
teknolojisi için geliştirilen bir spesifikasyonlar 
ailesidir. 802.11, bir kablosuz istemci ve bir baz 
istasyonu veya iki kablosuz istemci arasında 
havada gerçekleşen arayüzü tanımlar. 
 

Image processing Görüntü işleme The process of electronically inputting source 
documents by taking an image of the document, 
thereby eliminating the need for key entry. 

Belgenin görüntüsü alınarak kaynak belgelerin 
elektronik olarak girilmesi süreci, böylece 
klavyeden giriş ihtiyacı ortadan kalkar. 
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Imaging Görüntüleme A process that allows one to obtain a bit-for-bit 
copy of data to avoid damage of original data or 
information when multiple analyses may be 
performed.. 
Scope Notes: The imaging process is made to 
obtain residual data, such as deleted files, 
fragments of deleted files and other information 
present, from the disk for analysis. This is 
possible because imaging duplicates the disk 
surface, sector by sector. 

Üzerinde birden fazla analiz gerçekleştirilmesi 
durumunda orijinal verinin veya bilginin 
herhangi bir zarar görmemesi için bit-bit 
detayda kopyasının elde edilmesine imkan 
sağlayan bir işlem. 
Kapsam Notları: Görüntüleme işlemi, silinmiş 
dosyalar, silinmiş dosyaların kısmi parçaları ve 
mevcut olan diğer bilgiler gibi, analiz için diskte 
arta kalan verileri elde etmek için yapılır. Bu 
mümkündür, çünkü görüntüleme işlemi, disk 
yüzeyinin sektör sektör kopyalanmasını sağlar. 
 

Impact Etki Magnitude of loss resulting from a threat 
exploiting a vulnerability 

Bir güvenlik zaafiyetini istismar eden bir tehdit 
sonucunda oluşan kaybın büyüklüğü 
 

Impact analysis Etki analizi A study to prioritize the criticality of information 
resources for the enterprise based on costs (or 
consequences) of adverse events.In an impact 
analysis, threats to assets are identified and 
potential business losses determined for 
different time periods. This assessment is used 
to justify the extent of safeguards that are 
required and recovery time frames. This analysis 
is the basis for establishing the recovery 
strategy. 

İşletmenin bilgi varlıklarının, olumsuz olayların 
yaratacağı maliyetlere (veya sonuçlara) göre 
önem derecesine dayalı olarak 
önceliklendirilmesi esasına dayalı bir çalışmadır. 
Bir etki analizinde, varlıklara yönelik tehditler ve 
farklı zaman dilimlerine göre potansiyel iş 
kayıpları belirlenir. Bu değerlendirme, alınması 
gerekecek önlemlerin boyutlarını ve normal 
çalışmaya geri dönüş için belirlenecek zaman 
aralıklarını doğrulamakta kullanılır. Bu analiz, 
kurtarma stratejisi oluşturulmasının temelini 
teşkil eder. 
 

Impact assessment Etki değerlendirme A review of the possible consequences of a risk 
Scope Notes: See also Impact analysis. 

Bir riskin olası sonuçlarının gözden geçirilmesi 
Kapsam Notları: Ayrıca Bknz. Etki analizi. 
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Impairment Bozukluk A condition that causes a weakness or 
diminished ability to execute audit objectives. 
Scope Notes: Impairment to organisational 
independence and individual objectivity may 
include personal conflict of interest; scope 
limitations; restrictions on access to records, 
personnel, equipment, or facilities; and resource 
limitations (such as funding or staffing). 

Denetim hedeflerini gerçekleştirmekte zayıflığa 
veya beceride azalmaya neden olan bir durum. 
Kapsam Notları: Organizasyon içerisinde 
bağımsızlığa ve kişisel tarafsızlığa ilişkin 
bozukluklar sonucunda kişilerarası çıkar 
çatışmaları; kapsamda kısıtlamalar; kayıtlara, 
personele, ekipmana veya tesislere erişimde 
kısıtlamalar ve kaynak kısıtlamaları (finansman 
veya insan kaynağı gibi) ortaya çıkabilir.  
 

Impersonation Kimliğe bürünme As a security concept related to Windows NT, 
allows a server application to temporarily "be" 
the client in terms of access to secure objects.  
Scope Notes: Impersonation has three possible 
levels: identification, letting the server inspect 
the client's identity; impersonation, letting the 
server act on behalf of the client; and 
delegation, the same as impersonation but 
extended to remote systems to which the server 
connects (through the preservation of 
credentials). Impersonation by imitating or 
copying the identification, behavior or actions of 
another may also be used in social engineering 
to obtain otherwise unauthorized physical 
access. 

Windows NT’yle ilgili bir güvenlik kavramı 
olarak, bir sunucu uygulamasının güvenli 
nesnelere erişimi amacıyla "geçici olarak" 
istemci yerine geçmesini sağlar. 
Kapsam Notları: Kimliğe bürünme olası üç 
düzeyde gerçekleşir: Kimlik saptama, sunucunun 
istemcinin kimliğini denetlemesine izin verme; 
kimliğe bürünme, sunucunun istemci adına 
hareket etmesine izin verme; ve yetki devri, 
kimliğe bürünme ile eş anlamlıdır, ancak  
sunucunun bağlandığı (kimlik bilgilerinin 
korunması yoluyla) uzak sistemleri de içerecek 
şekilde genişletilmiştir. Başkalarının kimliğini, 
davranışını veya eylemlerini taklit ederek veya 
kopyalayarak kimliğe bürünme, yetkisiz fiziksel 
erişim de elde etmek gibi farklı amaçlarla sosyal 
mühendislikte de kullanılabilir. 
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Implement Uygulamak In business, includes the full economic life cycle 
of the investment program through retirement; 
(i.e., when the full expected value of the 
investment is realized, as much value as is 
deemed possible has been realized, or it is 
determined that the expected value cannot be 
realized and the program is terminated). 

İşletmecilikte, hizmet dışı bırakma aşaması da 
dahil yatırım programının tüm aşamalarını 
içeren tam ekonomik yaşam döngüsünü (yani, 
yatırımdan beklenen değer tam elde edildiğinde, 
ya da kazanılabilecek azami değer elde edilmişse 
veya beklenen değerin gerçekleşemeyeceği 
anlaşılmış ve program durdurulmuşsa) 
tamamlamış olmak. 
 

Implementation life cycle 
review 

Uygulama yaşam 
döngüsü incelemesi 

Refers to the controls that support the process 
of transformation of the enterprise’s legacy 
information systems into the enterprise 
resource planning (ERP) applications 
Scope Notes: Largely covers all aspects of 
systems implementation and configuration, 
such as change management 

Kuruluşun mevcut bilgi sistemlerinin kurumsal 
kaynak planlaması (ERP) uygulamalarına 
dönüşüm sürecini destekleyen gözden 
geçirmeleri ifade eder. 
Kapsam Notları: Değişiklik yönetimi vb. boyutu 
da dahil olmak üzere, sistem uygulaması ve 
konfigürasyonu boyutlarının tüm yönlerini 
büyük ölçüde kapsar. 
 

Incident Etkileyen Olay 
 

Any event that is not part of the standard 
operation of a service and that causes, or may 
cause, an interruption to, or a reduction in, the 
quality of that service. 

Bir hizmetin standart işleyişinin bir parçası 
olmayan ve bu hizmetin kalitesinde bir düşüşe 
veya bir kesintiye neden olan veya ihtimal veren 
herhangi bir olay. 
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Incident response Olay müdahale The response of an enterprise to a disaster or 
other significant event that may significantly 
affect the enterprise, its people, or its ability to 
function productively.An incident response may 
include evacuation of a facility, initiating a 
disaster recovery plan (DRP), performing 
damage assessment, and any other measures 
necessary to bring an enterprise to a more 
stable status. 

Kurumu, çalışanlarını veya kurumun üretken bir 
şekilde işleyişini önemli ölçüde etkileyebilecek 
bir felakete veya başka mühim bir olaya 
müdahalesi: Bir olay müdahalesi, bir tesisin 
tahliye edilmesini, bir felaket kurtarma planının 
(DRP) uygulanmaya başlatılmasını, hasar tespit 
çalışması yapmayı ya da etkilenen kuruluşu daha 
istikrarlı bir duruma getirmek için gerekli 
muhtelif diğer önlemleri içerebilir. 
 

Incident response plan Olay müdahale planı 
 

The operational component of incident 
management. 
Scope Notes: The plan includes documented 
procedures and guidelines for defining the 
criticality of incidents, reporting and escalation 
process, and recovery procedures. 

Olay yönetiminin operasyonel bileşeni. 
Kapsam Notları: Plan, olayların kritikliğini, 
raporlama ve çözüm için yükseltme sürecini ve 
kurtarma prosedürlerini tanımlamak için 
belgelenmiş prosedürleri ve kılavuzları içerir. 
 

Inconsequential 
deficiency 

Sonuçsuz eksiklik A deficiency is inconsequential if a reasonable 
person would conclude, after considering the 
possibility of further undetected deficiencies, 
that the deficiencies, either individually or when 
aggregated with other deficiencies, would 
clearly be trivial to the subject matter. If a 
reasonable person could not reach such a 
conclusion regarding a particular deficiency, 
that deficiency is more than inconsequential. 

Basiretli bir kişi, tespit edilemeyen daha başka 
eksiklikler bulunma olasılığını da göz önünde 
bulundurarak, bu eksiklikleri tek başlarına ya da 
diğer eksiklerle bir araya geldiğinde konuyla 
bağlantısız görmesi durumunda, söz konusu 
eksiklikler sonuçsuz eksiklik olarak nitelendirilir.  
Eğer bu kişi, belirli bir kusurla ilgili böyle bir 
sonuca ulaşamazsa, bu eksiklik çok daha 
önemsizdir. 
 

Incremental testing Kademeli test etme Deliberately testing only the value-added 
functionality of a software component. 

Planlı olarak bir yazılım bileşeninin sadece 
katma değerli işlevlerini test etmek. 
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Independence Bağımsızlık 
 

1. Self-governance 
2. The freedom from conditions that threaten 
objectivity or the appearance of objectivity. 
Such threats to objectivity must be managed at 
the individual auditor, engagement, functional 
and organizational levels. Independence 
includes Independence of mind and 
Independence in appearance. 
Scope Notes: See Independence of mind and 
Independence in appearance. 

1. Öz yönetişim 
2. Tarafsızlığı veya tarafsızlığın ortaya çıkmasını 
tehdit eden koşullardan kurtulma özgürlüğü. 
Tarafsızlığa yönelik bu tür tehditler, denetçi 
kişiler, görev sözleşmesi, fonksiyonel ve 
organizasyonel seviyelerde yönetilmelidir. 
Bağımsızlık, görünüşte bağımsızlık ve özde 
bağımsızlık anlamlarına gelir. 
Kapsam Notları: Özde bağımsızlık ve Görünüşte 
bağımsızlık tanımlarına bakınız. 
 

Independence of mind Özde bağımsızlık The state of mind that permits the expression of 
a conclusion without being affected by 
influences that compromise professional 
judgement, thereby allowing an individual to act 
with integrity and exercise objectivity and 
professional skepticism. 

Bir hükmün, profesyonel yargıdan taviz vermeye 
sebep olacak etkenlerden etilenmeksizin ifade 
edilebilmesine ve böylece bireyin tutarlı 
davranmasına, tarafsızlığını ifa edebilmesine ve 
profesyonel şüphecilikle hareket edebilmesine 
izin veren ruh hali. 
 

Independent appearance Görünüşte bağımsızlık The avoidance of facts and circumstances that 
are so significant that a reasonable and 
informed third party would be likely to 
conclude, weighing all the specific facts and 
circumstances, that a firm’s, audit function’s, or 
a member of the audit team’s, integrity, 
objectivity or professional skepticism has been 
compromised. 

Tüm ön plana çıkan unsurlar, şartlar ve önemli 
ayrıntıların bir kenarda tutulması sonucunda, 
basiretli ve bilgi sahibi bir üçüncü tarafın, özel 
unsurlar ve durumları tartarak, bir kurumun 
denetim fonksiyonu veya denetim ekibinden bir 
üyesinin tutarlılığından, tarafsızlığından ve 
profesyonel şüpheciliğinden ödün verilmediğine 
dair bir hükümde bulunulması.  
 

Independent attitude Bağımsız tutum Impartial point of view which allows an IS 
auditor to act objectively and with fairness. 

BS Denetçisinin objektif ve adil davranmasına 
imkan sağlayan tarafsız bakış açısı. 
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Indexed Sequential 
Access Method (ISAM) 

Dizin Sıralı Erişim 
Yöntemi (ISAM) 
 

A disk access method that stores data 
sequentially while also maintaining an index of 
key fields to all the records in the file for direct 
access capability. 

Verileri hafızada ardışık olarak saklarken, 
doğrudan erişim amacıyla dosyadaki her kayıda 
ait anahtar alanların endeksini de tutan bir disk 
erişim yöntemi. 
 

Indexed sequential file Dizin sıralı dosya A file format in which records are organized and 
can be accessed, according to a pre-established 
key that is part of the record. 

Kaydın bir parçası olan ve önceden belirlenmiş 
bir anahtara göre kayıtların organize edildiği ve 
erişilebildiği bir dosya formatı. 
 

Information Bilgi An asset that, like other important business 
assets, is essential to an enterprise’s business. It 
can exist in many forms. It can be printed or 
written on paper, stored electronically, 
transmitted by post or by using electronic 
means, shown on films, or spoken in 
conversation 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Diğer önemli iş varlıkları gibi, bir kuruluşun 
faaliyetleri için zaruri olan bir varlıktır. Pekçok  
biçimde olabilir. Kağıt üzerinde, basılı veya yazılı 
olabilir, elektronik olarak kaydedilebilir, posta ile 
veya elektronik olarak iletilebilir, filmlerde 
gösterilebilir veya konuşma sırasında ifade 
edilebilir. 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

Information architecture Bilgi mimarisi Information architecture is one component of IT 
architecture (together with applications and 
technology). 

Bilgi mimarisi, BT mimarisinin (uygulamalar ve 
teknoloji ile birlikte) bir bileşenidir. 
 

Information criteria Bilgi kriterleri Attributes of information that must be satisfied 
to meet business requirements. 

İş gerekliliklerini karşılamak amacıyla bilgilerde 
sağlanması gereken özniteliklerdir. 
 

Information engineering Bilgi mühendisliği Data-oriented development techniques that 
work on the premise that data are at the center 
of information processing and that certain data 
relationships are significant to a business and 
must be represented in the data structure of its 
systems. 

Verilerin bilgi işlemenin merkezinde olduğu ve 
belirli veri ilişkilerinin bir işletme için önemli 
olduğu, dolayısıyla sistemlerin veri yapısına 
mutlaka yansıtılması gerektiğini önşart olarak 
kabul eden veri odaklı geliştirme teknikleri. 
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Information processing 
facility (IPF) 

Bilgi işleme tesisi (IPF) The computer room and support areas. Sistem odası ve destek alanları. 
 

Information security Bilgi güvenliği Ensures that within the enterprise, information 
is protected against disclosure to unauthorized 
users (confidentiality), improper modification 
(integrity), and non-access when required 
(availability) 

Kuruluşta, bilginin yetkisiz kullanıcılara ifşa 
edilmesine karşı (gizlilik), uygun olmayan 
değişiklik yapılmasına karşı (bütünlük) ve 
gerektiği zamanlarda erişilememesine karşı 
(erişilebilirlik) korunmasını güvence altına alır. 
 

Information security 
governance 

Bilgi güvenliği 
yönetişimi 

The set of responsibilities and practices 
exercised by the board and executive 
management with the goal of providing 
strategic direction, ensuring that objectives are 
achieved, ascertaining that risk is managed 
appropriately and verifying that the enterprise’s 
resources are used responsibly. 

Yönetim kurulu ve üst yönetimin, stratejik yön 
belirlemek, amaçlara ulaşılmasını güvence altına 
almak, riskin uygun şekilde yönetildiğini 
sorgulamak ve işletmenin kaynaklarının sorumlu 
bir şekilde kullanıldığını doğrulamak amacıyla 
yerine getirdikleri sorumluluklar ve uygulama 
pratikleri bütünü. 
 

Information security 
program 

Bilgi güvenlik programı The overall combination of technical, 
operational and procedural measures and 
management structures implemented to 
provide for the confidentiality, integrity and 
availability of information based on business 
requirements and risk analysis. 

İş gereksinimlerine ve risk analizine dayanan 
bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve 
erişilebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanan 
teknik, operasyonel ve prosedürel önlemler ile 
yönetsel yapılarının tümünün birleşiminden 
oluşur. 
 

Information systems (IS) Bilgi sistemleri (IS) The combination of strategic, managerial and 
operational activities involved in gathering, 
processing, storing, distributing and using 
information and its related technologies 
Scope Notes: Information systems are distinct 
from information technology (IT) in that an 
information system has an IT component that 
interacts with the process components. 

Bilgi ve ilgili teknolojileri toplama, işleme, 
depolama, dağıtma ve kullanımı ile ilgili 
stratejik, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerin 
birleşimi 
Kapsam Notları: Bir bilgi sisteminin süreç 
bileşenleriyle etkileşime giren bir BT bileşenine 
sahip olması nedeniyle, bilgi sistemleri bilgi 
teknolojilerinden (BT), ayrılır. 
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Information technology 
(IT) 

Bilgi Teknolojileri (BT) 
 

The hardware, software, communication and 
other facilities used to input, store, process, 
transmit and output data in whatever form. 

Hangi biçimde olursa olsun verilerin girişi, 
saklanması, işlenmesi, iletilmesi ve çıktılarının 
alınması için kullanılan donanım, yazılım, iletişim 
ve diğer tesisat. 
 

Informed Bilgilendirilen 
 
 
 

In a RACI chart (Responsible, Accountable, 
Consulted, Informed),  Informed refers to those 
people who are kept up to date on the progress 
of an activity (one-way communication). 

Bir RACI çizelgesinde (Sorumlu, Hesap Veren, 
Danışılan, Bilgilendirilen), Bilgilendirilen, bir 
faaliyetin ilerleyişi hakkında güncel tutulan 
kişileri ifade eder (tek yönlü iletişim). 
 

Infrastructure as a Service 
(IaaS) 

Hizmet olarak Altyapı 
(IaaS) 

Offers the capability to provision processing, 
storage, networks and other fundamental 
computing resources, enabling the customer to 
deploy and run arbitrary software, which can 
include operating systems (OSs) and 
applications. 
 

Müşterinin işletim sistemlerinin (OS'leri) ve 
uygulamalarının da dahil dilediği isteğe bağlı 
yazılımı dağıtma ve çalıştırma olanağı veren bilgi 
işleme, saklama, ağlar ve diğer temel bilgisayar 
kaynaklarının sağlanması. 
 

Ingestion Alınım 
 
 
 

A process to convert information extracted to a 
format that can be understood by investigators. 
Scope Notes: See also Normalization. 

Bilginin, araştırmacılar için anlaşılabilir bir 
formata aktarılıp dönüştürülmesine yönelik bir 
süreç. 
Kapsam Notları: Ayrıca Bknz: Normalizasyon 
 

Ingress Giriş 
 

Network communications coming in İçeri gelen ağ iletişimleri 

Inherent risk Doğal risk 
 
 

The risk level or exposure without taking into 
account the actions that management has taken 
or might take (e.g., implementing controls) 

Yönetimin yaptığı veya yapabileceği eylemleri 
(ör. kontrollerin uygulanması)  dikkate almadan 
belirlenmiş risk seviyesi veya maruz kalma 
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Inheritance (objects) Kalıtım (nesneler) Database structures that have a strict hierarchy 
(no multiple inheritance). Inheritance can 
initiate other objects irrespective of the class 
hierarchy, thus there is no strict hierarchy of 
objects. 

Katı bir hiyerarşiye sahip veritabanı yapıları 
(çoklu kalıtım olmayan). Kalıtım, herhangi bir 
sınıf hiyerarşisini dikkate almadan başka 
nesneleri başlatabilir, dolayısıyla katı bir 
nesneler hiyerarşisi bulunmamaktadır. 
 

Initial program load (IPL) Başlangıç program 
yükleme (IPL) 

The initialization procedure that causes an 
operating system to be loaded into storage at 
the beginning of a workday or after a system 
malfunction. 

Bir işgününün başlangıcında veya bir sistem 
arızası sonrasında bir işletim sisteminin hafızaya 
yüklenmesine yarayan başlatma prosedürü. 
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Initialization vector (IV) 
collisions 

Başlangıç vector (IV) 
çarpışmaları 

A major concern is the way that wired 
equivalent privacy (WEP) allocates the RC4 
initialization vectors (IVs) used to create the 
keys that are used to drive a pseudo random 
number generator that is eventually used for 
encryption of the wireless data traffic. The IV in 
WEP is a 24-bit field--a small space that 
practically guarantees reuse, resulting in key 
reuse. The WEP standard also fails to specify 
how these IVs are assigned. Many wireless 
network cards reset these IVs to zero and then 
increment them by one for every use. If an 
attacker can capture two packets using the 
same IV (the same key if the key has not been 
changed), mechanisms can be used to 
determine portions of the original packets. This 
and other weaknesses result in key reuse, 
resulting in susceptibility to attacks to 
determine the keys used. These attacks require 
a large number of packets (5-6 million) to 
actually fully derive the WEP key, but on a large, 
busy network this can occur in a short time, 
perhaps in as quickly as 10 minutes (although, 
even some of the largest corporate networks 
will likely require much more time than this to 
gather enough packets). In WEP-protected 
wireless networks, many times multiple, or all, 
stations use the same shared key. This increases 
the chances of IV collisions greatly. The result of 
this is that the network becomes insecure if the 
WEP keys are not changed often. This furthers 
the need for a WEP key management protocol. 

Nihai olarak kablosuz veri trafiğinin şifrelenmesine 
yarayan bir rasgele sayı üretecini işletmek için 
kullanılan anahtarları oluştururken karşılaşılan 
önemli hususlardan biri de, kablolu eşdeğer 
mahremiyetin (WEP) RC4 başlatma vektörlerini 
(IVs) dağıtma biçimidir. WEP'teki IV, 24 bitlik bir 
alandır - pratik bir şekilde tekrar kullanımı garanti 
eden küçük bir alan olup, yeniden anahtar olarak 
kullanılır. WEP standardı, bu IV'lerin nasıl 
atanacağını belirtmede de başarısızdır. Birçok 
kablosuz ağ kartı bu IV'leri sıfırlar ve daha sonra 
her kullanım için birer birer artırır. Bir saldırgan 
aynı IV'ü kullanan iki paket yakalayabilirse (anahtar 
değişmediyse, aynı anahtar olan), orijinal 
paketlerin bölümlerini belirlemek için 
mekanizmalar kullanılabilir. Bu ve anahtarların 
yeniden kullanılması ile ilgili diğer zayıflıklar, 
kullanılan anahtarları belirlemek amacıyla yapılan 
saldırılara karşı hassasiyete sebep olur. Bu 
saldırılar, WEP anahtarını tam olarak elde etmek 
için çok sayıda paket (5-6 milyon) gerektirir, ancak 
büyük, yoğun bir ağda bu, kısa bir süre içinde, belki 
de 10 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşebilir 
(mamafih, en büyük şirket ağlarından bazıları bile, 
yeterli paketlerin toplanması için daha fazla 
zamana ihtiyaç duyabilecektir). WEP korumalı 
kablosuz ağlarda, genellikle çok sayıda istasyon 
veya tüm istasyonlar paylaşılan aynı anahtarı 
kullanırlar. Bu durum, IV çarpışma olasılığını büyük 
ölçüde artırır. WEP anahtarlarının sık sık 
değiştirilmemesi durumunda oluşacak sonuç, ağın 
güvensiz hale gelmesidir. Dolayısıyla, bir WEP 
anahtar yönetimi protokolüne gereksinim oluşur. 
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Injection Enjeksiyon A general term for attack types which consist of 
injecting code that is then interpreted/executed 
by the application. (OWASP) 

Enjeksiyon kodundan oluşan ve daha sonra 
saldırılan uygulama tarafından 
yorumlanıp/çalıştırılan saldırı tipleri için 
kullanılan genel bir terim. (OWASP) 
 

Input control Girdi kontrolü Techniques and procedures used to verify, 
validate and edit data to ensure that only 
correct data are entered into the computer. 

Bilgisayara sadece doğru verilerin girildiğini 
güvence altına almak için verileri doğrulamak, 
geçerli kılmak ve düzenlemek için kullanılan 
teknikler ve prosedürler. 
 

Inputs and outputs Girdiler ve çıktılar The process work products/artifacts considered 
necessary to support operation of the process 
Scope Notes: Inputs and outputs enable key 
decisions, provide a record and audit trail of 
process activities, and enable follow-up in the 
event of an incident. They are defined at the key 
management practice level, may include some 
work products used only within the process and 
are often essential 
inputs to other processes. The illustrative COBIT 
5 inputs and outputs should not be regarded as 
an exhaustive list since additional information 
flows could be defined depending on a 
particular enterprise’s environment and process 
framework 
COBIT 5 perspective 

Sürecin işleyişini desteklemek için gerekli olduğu 
düşünülen duyulan, süreç ait iş 
ürünleri/eserleridir. 
Kapsam Notları: Girdiler ve çıktılar; kritik 
kararları almayı, süreç aktivitelerinin kaydının 
tutulmasını ve denetim izini sağlamayı ve bir 
olayın gerçekleşmesi durumunda izlenmesini 
mümkün kılar. Temel yönetim pratikleri 
düzeyinde tanımlanmışlardır, sadece süreç 
içerisinde kullanılan bazı iş ürünlerini içerebilir 
ve çoğu zaman diğer süreçlere önemli girdiler 
sağlarlar. Belirli bir kuruluşun ortamına ve süreç 
çerçevesine bağlı olarak bir çok yeni bilgi akışları 
da tanımlanabileceğinden, açıklayıcı örnek 
şeklinde sunulan COBIT 5 girdileri ve çıktılarına 
eksiksiz ve geniş kapsamlı bir liste gözüyle 
bakılmamalıdır. 
COBIT 5 bakış açısı 
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Instant messaging (IM) Anlık mesajlaşma 
 

An online mechanism or a form of real-time 
communication between two or more people 
based on typed text and multimedia data 
Scope Notes: Text is conveyed via computers or 
another electronic device (e.g., cellular phone or 
handheld device) connected over a network, 
such as the Internet. 

Yazılı metin ve multimedya verileri kullanılarak 
iki veya daha fazla kişi arasında çevrimiçi bir 
mekanizma üzerinden veya gerçek zamanlı 
iletişim biçimi 
Kapsam Notları: Metin, bilgisayar gibi bir ağ 
üzerinden veya Internet gibi başka bir elektronik 
cihaz (ör. Cep telefonu veya el tipi cihaz) 
üzerinden iletilir. 
 

Intangible asset Maddi olmayan varlık An asset that is not physical in nature. 
Scope Notes: Examples include:  intellectual 
property (patents, trademarks, copyrights, 
processes), goodwill, and brand recognition 

Doğası gereği fiziksel olmayan bir varlık. 
Kapsam Notları: Örnekler şunları içerir: fikri 
mülkiyet (patentler, ticari markalar, telif hakları, 
süreçler), iyi niyet ve marka bilinirliği 
 

Integrated services digital 
network (ISDN) 

Tümleşik hizmetler 
dijital ağı (ISDN) 

A public end-to-end digital telecommunications 
network with signaling, switching and transport 
capabilities supporting a wide range of service 
accessed by standardized interfaces with 
integrated customer control 
Scope Notes: The standard allows transmission 
of digital voice, video and data over 64-Kbps 
lines. 

Sinyalleşme, anahtarlama ve taşıma özelliklerine 
sahip, standart arayüzler tarafından erişilen ve 
bütünleşik müşteri kontrolüne sahip geniş bir 
hizmet yelpazesini destekleyen uçtan uca halka 
açık bir dijital telekomünikasyon ağı 
Kapsam Notları: Standart, dijital ses, video ve 
verinin 64-Kbps hızında olan hatlar üzerinden 
iletilmesini sağlar. 
 

Integrated test facilities 
(ITF) 

Entegre test ortamları 
(ITF) 

A testing methodology in which test data are 
processed in production systems 
Scope Notes: The data usually represent a set of 
fictitious entities such as departments, 
customers or products. Output reports are 
verified to confirm the correctness of the 
processing. 

Test verilerinin üretim ortamı sistemlerinde 
işlendiği bir test metodolojisi 
Kapsam Notları: Veriler genellikle farazi 
departmanlar, müşteriler veya ürünler gibi bir 
dizi gerçekte var olmayan unsurları temsil eder. 
Çıktı raporları bilginin doğru işlendiğini teyit 
etmek için doğrulanır. 
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Integrity Bütünlük The guarding against improper information 
modification or destruction, and includes 
ensuring information non-repudiation and 
authenticity 

Bilginin uygunsuz bir şekilde değiştirilmeye veya 
bozulmaya karşı korunması ile, ayrıca bilginin 
inkar edilememesi ve doğruluğunun güvence 
altına alınmasını içerir. 
 

Intellectual property Fikri mülkiyet 
 

Intangible assets that belong to an enterprise 
for its exclusive use 

Münhasıran kullanımı amacıyla, bir işletmeye ait 
maddi olmayan duran varlıklar 
 

Interface testing Arayüz testi A testing technique that is used to evaluate 
output from one application while the 
information is sent as input to another 
application. 

Bir uygulamanın oluşturduğu çıktıyı 
değerlendirip, bu bilginin başka bir uygulamaya 
girdi olarak aktarılması şeklinde uygulanan bir 
test tekniği.  
 

Internal control 
environment 

İç kontrol ortamı 
 

The relevant environment on which the controls 
have effect. 

Kontrollerin etkisinin hüküm sürdüğü ilgili ortam 
ve çevre 
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Internal control over 
financial reporting 

Finansal raporlama 
üzerine iç kontrol 

A process designed by, or under the supervision 
of, the registrant’s principal executive and 
principal financial officers, or persons 
performing similar functions, and effected by 
the registrant’s board of directors, management 
and other personnel to provide reasonable 
assurance regarding the reliability of financial 
reporting and the preparation of financial 
statements for external purposes in accordance 
with generally accepted accounting 
principals.Includes those policies and 
procedures that:  
-  Pertain to the maintenance of records that in 
reasonable detail accurately and fairly reflect 
the transactions and dispositions of the assets 
of the registrant. 
- Provide reasonable assurance that 
transactions are recorded as necessary to 
permit preparation of financial statements in 
accordance with generally accepted accounting 
principles, and that receipts and expenditures of 
the registrant are being made only in 
accordance with authorizations of management 
and directors of the registrant 
- Provide reasonable assurance regarding 
prevention or timely detection of unauthorized 
acquisition, use or disposition of the registrant’s 
assets that could have a material effect on the 
financial statements. 

Tescil edilmiş finansal raporlama mükellefinin en 
tepe yöneticisi ve asli mali görevlileri veya 
benzer işleri yerine getiren kişilerin gözetimi 
altında veya denetiminde tasarlanan ve tescil 
ettirenin yönetim kurulunun, yönetiminin ve 
diğer personelin finansal raporlamanın 
güvenilirliği ve genel kabul görmüş muhasebe 
prensiplerine uygun olarak, harici amaçlar için 
mali tabloların hazırlanması konularında makul 
bir güvence sağlamak üzere gerçekleştirdikleri 
bir süreçtir. Şu politika ve prosedürleri 
kapsamına alır: 
- Tescil ettirenin aktifleri ile ilgili her türden 
işlemin ve tasarrufların doğru ve adil bir şekilde 
yansıtılmasına, makul ayrıntıda kaydedilmesine 
ve güncel tutulmasına dair kurallar. 
- Mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe 
ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanabilmesinin 
gereği olarak işlem hareketlerinin kayıt altına 
alındığına ve tescil ettirenin tahsilat ve 
harcamalarının sadece tescil ettirenin üst 
yöneticileri ve müdürlerinin onayları 
doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik 
makul güvence sağlanmasına dair kurallar. 
- Mali tablolarda önemli düzeyde etki 
yaratabilecek ve tescil ettirenin aktif varlıkları ile 
ilgili alım veya edinim, kullanım veya tasarruf 
işlemlerinin gerekli onaylar olmaksızın 
gerçekleştirebilmesinin önlenmesine veya 
yapılırken zamanında tespit edilmesine yönelik 
makul güvence sağlanmasına dair kurallar. 
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Internal control structure İç kontrol yapısı 
 

The dynamic, integrated processes--effected by 
the governing body, management and all other 
staff--that are designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of the 
following general objectives: 
- Effectiveness, efficiency and economy of 
operations 
- Reliability of management 
- Compliance with applicable laws, regulations 
and internal policies 
Management’s strategies for achieving these 
general objectives are affected by the design 
and operation of the following components: 
- Control environment 
- Information system 
- Control procedures 

Aşağıda belirtilen genel hedeflere ulaşılması 
konusunda makul güvence sağlamak üzere 
dinamik vebütünleşik olarak - yönetişim organı, 
yönetim ve diğer tüm personel tarafından yerine 
getirilmek üzere – tasarlanan süreçler: 
- Faaliyet ve operasyonların etkinliği, verimliliği 
ve ekonomisi 
- Yönetimin güvenilirliği 
- İlgili yasalara, düzenlemelere ve iç politikalara 
uyum ve uygunluk 
Yönetimin bu genel hedeflere ulaşma 
stratejileri, aşağıdaki bileşenlerin tasarımından 
ve işleyişinden etkilenirler: 
- Kontrol ortamı  
- Bilişim sistemi 
- Kontrol prosedürleri 
 

Internal controls İç kontroller The policies, procedures, practices and 
organizational structures designed to provide 
reasonable assurance that business objectives 
will be achieved and undesired events will be 
prevented or detected and corrected. 

İş hedeflerinin gerçekleştirileceğine dair ve 
istenmeyen olayların önleneceği, tespit 
edilebileceği ve düzeltileceğine dair makul 
güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan 
politikalar, prosedürler, uygulamalar ve 
organizasyonel yapılardır. 
 

Internal penetrators Yetkilerini aşan sızıcı 
kullanıcılar 

Authorized user of a computer system who 
oversteps his/her legitimate access rights 
Scope Notes: This category is divided into 
masqueraders and clandestine users. 

Bir bilgisayar sisteminde kendisi için geçerli olan 
erişim haklarını aşan bir yetkili kullanıcı 
Kapsam Notları: Bu kategori, kendisini anonim 
şekilde gizleyen maskeliler ve sistemi ele geçirip 
log ve denetim izlerini silen gizli kullanıcılar 
olarak ikiye ayrılır. 
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Internal rate of return 
(IRR) 

İç getiri oranı (IRR) The discount rate that equates an investment 
cost with its projected earnings 
Scope Notes: When discounted at the IRR, the 
present value of the cash outflow will equal the 
present value of the cash inflow. The IRR and 
net present value (NPV) are measures of the 
expected profitability of aninvestment project. 

Öngörülen getiriler ile yatırım maliyetini 
denkleştiren iskonto oranı 
Kapsam Notları: IRR ile iskonto edildiğinde, 
nakit çıkışının bugünkü değeri nakit girişinin 
bugünkü değerine eşit olacaktır. IRR ve net 
bugünkü değer (NPV) bir yatırım projesinin 
beklenen kârlılığının ölçülmesine yarar. 
 

Internal storage İç bellek The main memory of the computer’s central 
processing unit (CPU). 

Bilgisayarın merkezi işlem biriminin (CPU) ana 
belleği. 
 

International Standards 
Organization (ISO) 

Uluslararası Standartlar 
Organizasyonu 
 

The world’s largest developer of voluntary 
International Standards 

İsteğe bağlı Uluslararası Standartları geliştiren 
bu konuda dünyanın en büyük kurumu 

Internet Internet 1. Two or more networks connected by a router 
2.  The world’s largest network using 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(TCP/IP) to link government, university and 
commercial institutions. 

1. Bir yönlendirici tarafından bağlantılandırılmış 
iki veya daha fazla ağ 
2. Devleti, üniversiteleri ve ticari kuruluşları 
birbirine bağlamak için İletim Kontrol Protokolü 
/ Internet Protokolü'nü (TCP / IP) kullanan 
dünyanın en büyük ağı. 
 

Internet Assigned 
Numbers Authority 
(IANA) 

Internet Tahsisli 
Numara Otoritesi 
(IANA) 
 
 

Responsible for the global coordination of the 
DNS root, IP addressing, and other Internet 
protocol resources 

Kök DNS kaynağının, IP adresleme ve diğer 
Internet protokolü kaynaklarının küresel 
koordinasyonundan sorumludur 



ISACA® Glossary of Terms                                                                                                                                                                   ISACA® Terimler Sözlüğü 

© 2018 ISACA. All rights reserved     © 2018 ISACA. Tüm hakları saklıdır. 
 
 

İngilizce Terim Türkçe Terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım 

Internet banking Internet bankacılığı Use of the Internet as a remote delivery channel 
for banking services 
Scope Notes: Services include traditional ones, 
such as opening an account or transferring 
funds to different accounts, and new banking 
services, such as electronic bill presentment and 
payment (allowing customers to receive and pay 
bills on a bank’s web site). 

Bankacılık hizmetleri için Internet'in uzaktan 
dağıtım kanalı olarak kullanılması 
Kapsam Notları: Hizmetler, hesap açmak veya 
farklı hesaplara para transferi yapmak gibi 
geleneksel olanları ve elektronik fatura ibrazı ve 
ödeme (müşterilerin bir bankaya ait web 
sitesinde fatura alma ve ödeme yapma olanağı) 
gibi yeni bankacılık hizmetlerini içerir. 
 

Internet Control Message 
Protocol (ICMP) 

Internet Kontrol Mesajı 
Protokolü (ICMP) 

A set of protocols that allow systems to 
communicate information about the state of 
services on other systems 
Scope Notes: For example, ICMP is used in 
determining whether systems are up, maximum 
packet sizes on links, whether a destination 
host/network/port is available. Hackers typically 
use (abuse) ICMP to determine information 
about the remote site. 

Sistemlerin, başka sistemlerdeki hizmetlerin 
durumu hakkında bilgi iletişimi yapmaya 
yarayan bir dizi protokol 
Kapsam Notları: Örneğin, ICMP, sistemlerin 
çalışıp çalışmadığını tespit etmekte, 
bağlantılardaki maksimum paket boyutlarını 
görmekte, bir hedef ana bilgisayarın / ağın / 
bağlantı noktasının mevcut olup olmadığını 
belirlemekte kullanılır. Hacker'lar uzak bir siteyle 
ilgili bilgileri (suistimal ederek) belirlemek için 
genellikle ICMP kullanırlar. 
 

Internet Engineering Task 
Force (IETF) 

Internet Mühendisliği 
Görev Gücü (IETF) 

An organization with international affiliates as 
network industry representatives that sets 
Internet standards. This includes all network 
industry developers and researchers concerned 
with the evolution and planned growth of the 
Internet. 

Internet standartlarını belirleyen ağ endüstrisi 
temsilcileri olarak uluslararası bağlı kuruluşlara 
sahip bir kuruluş. Buna, Internet'in planlı 
gelişmesi ve evrimi ile ilgili tüm ağ endüstrisi 
geliştiricileri ve araştırmacıları dahildir. 
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Internet Inter-ORB 
Protocol (IIOP) 

Internet Nesneler Arası 
Talep Alışveriş 
Protokolü (IIOP) 

Developed by the object management group 
(OMG) to implement Common Object Request 
Broker Architecture (CORBA) solutions over the 
World Wide Web 
Scope Notes: CORBA enables modules of 
network-based programs to communicate with 
one another. These modules or program parts, 
such as tables, arrays, and more complex 
program subelements, are referred to as 
objects. Use of IIOP in this process enables 
browsers and servers to exchange both simple 
and complex objects. This differs significantly 
from HyperText Transfer Protocol  (HTTP), which 
only supports the transmission of text. 

World Wide Web üzerinden Ortak Nesne Talebi 
Yönlendirme Mimarisi (CORBA) çözümlerini 
uygulamak için nesne yönetimi grubu (OMG) 
tarafından geliştirilmiştir. 
Kapsam Notları: CORBA, ağ tabanlı programların 
modüllerinin birbiriyle iletişim kurmasını sağlar. 
Bu modüller veya tablolar, diziler ve daha 
karmaşık program alt bileşenleri gibi program 
parçaları nesneler olarak adlandırılır. Bu işlemde 
IIOP kullanımı, tarayıcıların ve sunucuların hem 
basit hem de karmaşık nesnelerin alışverişini 
sağlar. Bu, sadece metin iletmeyi destekleyen 
Köprü Metni Aktarım Protokolü'nden (HTTP) 
önemli ölçüde farklıdır. 
 

Internet protocol (IP) Internet protokolü (IP) Specifies the format of packets and the 
addressing scheme. 

Paketlerin biçimini ve adresleme düzeniniı 
belirtir. 
 

Internet Protocol (IP) 
packet  spoofing 

Internet Protokolü (IP) 
paket sahteciliği 
(spoofing) 
 

An attack using packets with the spoofed source 
Internet packet (IP) addresses 
Scope Notes: This technique exploits 
applications that use authentication based on IP 
addresses. This technique also may enable an 
unauthorized user to gain root access on the 
target system. 

Sahte kaynak Internet paket (IP) adresleriyle 
paketlerin kullanıldığı saldırı 
Kapsam Notları: Bu teknik, IP adreslerine dayalı 
kimlik doğrulama kullanan uygulamaların 
zayıflığından yararlanır. Bu teknik ayrıca yetkisiz 
bir kullanıcının hedef alınan sistemde root 
(yönetici) erişimi kazanmasını sağlayabilir. 
 

Internet service provider 
(ISP) 

Internet hizmet 
sağlayıcısı (ISP) 
 

A third party that provides individuals and 
enterprises with access to the Internet and a 
variety of other Internet-related services. 

Bireylere ve kurumlara Internet erişimi ve 
Internet ile ilgili diğer hizmetler sunan üçüncü 
bir taraf. 
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Internetwork Packet 
Exchange/Sequenced 
Packet Exchange 
(IPX/SPX) 

Ağlar Arası Paket 
Değişim/Ardışık Paket 
Değişim (IPX/SPX) 

IPX is layer 3 of the open systems interconnect 
(OSI) model network protocol; SPX is layer 4  
transport protocol. The SPX layer sits on top of 
the IPX layer and provides connection-oriented 
services between two nodes on the network. 

IPX, açık sistemler arası bağlantı (OSI) modeli ağ 
protokolünün 3. katmanıdır; SPX, katman 4 
taşıma protokolüdür. SPX katmanı IPX 
katmanının üstüne oturur ve ağdaki iki düğüm 
arasında bağlantı yönelimli hizmetler sağlar. 
 

Interrogation Sorgulama Used to obtain prior indicators or relationships, 
including telephone numbers, IP addresses and 
names of individuals, from extracted data 

Seçilerek alınan veriler içerisinden telefon 
numaraları, IP adresleri ve bireylerin adları dahil 
olmak üzere öncelikli göstergeleri veya ilişkileri 
elde etmek için kullanılır. 
 

Interruption window Kesinti zaman aralığı The time that the company can wait from the 
point of failure to the restoration of the 
minimum and critical services or applications. 
After this time, the progressive losses caused by 
the interruption are excessive for the 
enterprise. 

Kuruluşun sistemlerinin çöktüğü andan itibaren, 
asgari ve en yaşamsal hizmetlerinin veya 
uygulamalarının çalışmasına geri dönebildiği ana 
kadar tahammül edebileceği bekleme süresi. 
Kesintinin yol açtığı ve artık kuruluş açısından 
katlanarak artan zararlar, bu süre sonrasında 
haddini aşmış olacaktır. 
 

Intranet Intranet A private network that uses the infrastructure 
and standards of the Internet and World Wide 
Web, but is isolated from the public Internet by 
firewall barriers. 

Internet ve World Wide Web'in altyapısını ve 
standartlarını kullanan, ancak güvenlik duvarı 
kullanılarak yapılan engellemeler sayesinde 
halka açık Internet'ten izole edilen özel bir ağ. 
 

Intruder İzinsiz giren Individual or group gaining access to the 
network and it's resources without permission 

Ağa veya ağ kaynaklarına erişim izni verilmediği 
halde girme hakkı elde eden bir birey veya grup. 
 

Intrusion Saldırı Any event during which unauthorized access 
occurs. 

Yetkisiz erişim oluşması sırasında gerçekleşen 
herhangi bir olay. 
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Intrusion detection Saldırı tespit The process of monitoring the events occurring 
in a computer system or network to detect signs 
of unauthorized access or attack. 

Yetkisiz erişim veya saldırı belirtilerini algılamak 
için bir bilgisayar sisteminde veya ağda meydana 
gelen olayları izleme süreci. 
 

Intrusion detection 
system (IDS) 

Saldırı tespit sistemi 
(IDS) 

Inspects network and host security activity to 
identify suspicious patterns that may indicate a 
network or system attack. 

Bir ağ veya sistem saldırısını tespit amacıyla 
şüphe uyandıran hareket desenlerini belirlemek 
için ağ ve ana bilgisayarın güvenlik etkinliklerini 
inceler. 
 

Intrusion prevention Saldırı önleme A preemptive approach to network security 
used to identify potential threats and respond 
to them to stop, or at least limit, damage or 
disruption 

Potansiyel tehditleri tanımlamak ve bu tehditleri 
durdurmak ya da en azından olaşabilecek zararı 
veya kesintiyi sınırlandırmak için, ağ güvenliğine 
yönelik önleyici bir yaklaşım. 
 

Intrusion prevention 
system (IPS) 

Saldırı önleme sistemi 
(IPS) 
 
 

A system designed to not only detect attacks, 
but also to prevent the intended victim hosts 
from being affected by the attacks 

Sadece saldırıları tespit için etmek değil, aynı 
zamanda hedeflenen ana bilgisayarların 
saldırılardan etkilenmesini önlemek amacıyla 
tasarlanmış bir sistemdir. 
 

Intrusive monitoring Müdahaleci izleme In vulnerability analysis, gaining information by 
performing checks that affect the normal 
operation of the system, and even by crashing 
the system. 

Güvenlik zaafiyet analizinde, sistemin normal 
çalışmasını etkileyen ve hatta sistemi çökerten 
kontroller yapılarak bilgi toplama. 
 

Investigation Araştırma 
 

The collection and analysis of evidence with the 
goal to identifying the perpetrator of an attack 
or unauthorized use or access 

Saldırıyı gerçekleştiren veya yetkisiz kullanım ya 
da izinsiz erişim yapan failin kimliğini tespit 
etmek amacıyla delillerin toplanması ve analiz 
edilmesi 
 

Investment portfolio Yatırım portföyü The collection of investments being considered 
and/or being made 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Yapılması düşünülen ve/veya yapılmakta olan 
yatırımların toplamı 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
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IP address IP adresi 
 

A unique binary number used to identify devices 
on a TCP/IP network 

Bir TCP/IP ağı üzerindeki cihazları tanımlamak 
için kullanılan benzersiz bir çiftli numara 
 

IP Authentication Header 
(AH) 

IP Kimlik Denetim 
Başlığı (AH) 

Protocol used to provide connectionless 
integrity and data origin authentication for IP 
datagrams (hereafter referred to as just 
"integrity") and to provide protection against 
replays. (RFC  4302). 
Scope Notes: AH ensures data integrity with a 
checksum that a message authentication code, 
such as MD5, generates. To ensure data origin 
authentication, AH includes a secret shared key 
in the algorithm that it uses for authentication. 
To ensure replay protection, AH uses a 
sequence number field within the IP 
authentication header. 

IP verilerinin iletisi için, bağlantı olmadan da 
bütünlüğünü ve veri kaynağının doğrulanmasını 
(bundan böyle "bütünlük" olarak anılacaktır) 
sağlamak ve tekrarlara karşı koruma sağlamak 
için kullanılan protokol. (RFC 4302). 
Kapsam Notları: AH, MD5 türü bir mesaj 
doğrulama kodu tarafından üretilen bir sağlama 
toplamı ile veri bütünlüğünü güvence altına alır. 
Veri kaynağının doğrulanmasını sağlamak için 
AH, doğrulama için kullandığı algoritmada gizli 
bir paylaşılan anahtar içerir. Tekrardan 
korunmak için AH, IP kimlik doğrulama 
başlığında ardışık bir sıra numarası alanı kullanır. 
 

IP Security (IPSec) IP Güvenliği (IPSec) A set of protocols developed by the Internet 
Engineering Task Force (IETF) to support the 
secure exchange of packets. 

Paketlerin güvenli olarak alışverişini 
desteklemek için Internet Mühendisliği Görev 
Gücü (IETF) tarafından geliştirilen bir dizi 
protokol. 
 

Irregularity Usulsüzlük Violation of an established management policy 
or regulatory requirement. It may consist of 
deliberate misstatements or omission of 
information concerning the area under audit or 
the enterprise as a whole, gross negligence or 
unintentional illegal acts. 

Mevcut bir yönetim politikasının veya 
düzenleyici bir zorunluluğun ihlal edilmesidir. 
Denetimi gerçekleştirilen bölümde veya 
kuruluşun tümünde yanlış beyan, eksik 
bilgilendirme gibi ağır ihmal veya kasıtsız 
yasadışı eylemler meydana gelebilir. 
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ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 Code of practice for quality management from 
the International Organization for 
Standardization (ISO). ISO 9001:2000 specifies 
requirements for a quality management system 
for any enterprise that needs to demonstrate its 
ability to consistently provide products or 
services that meet particular quality targets. 

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu 
(ISO) tarafından kalite yönetimi için uygulama 
kuralları. ISO 9001: 2000, belirli kalite 
hedeflerini gerçekleştirerek, ürünlerini veya 
hizmetlerini tutarlı bir şekilde sunduğunu 
kanıtlamak isteyen herhangi bir kuruluşun kalite 
yönetimi sistemi için gerekli şartları belirler. 
 

ISO/IEC 17799 ISO/IEC 17799 This standard defines information's 
confidentiality, integrity and availability controls 
in a comprehensive information security 
management system.  
Scope Notes: Originally released as part of the 
British Standard for Information Security in 1999 
and then as the Code of Practice for Information 
Security Management in October 2000, it was 
elevated by the International Organization for 
Standardization (ISO) to an international code of 
practice for information security management. 
The latest version is ISO/IEC 17799:2005. 
 

Bu standart, kapsamlı bir bilgi güvenliği yönetim 
sistemi içerisinde bilginin gizlilik, bütünlük ve 
erişilebilirlik kontrollerini tanımlar. 
Kapsam Notları: İlk olarak 1999 tarihli İngiliz 
Bilgi Güvenliği Standardı'nın bir parçası olarak, 
daha sonra da Ekim 2000'de Bilgi Güvenliği 
Yönetimi Uygulama Kuralları olarak çıkarılmıştır, 
Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO) 
tarafından bilgi güvenliği yönetimi uluslararası 
uygulama kuralları şeklinde uluslararası seviyeye 
yükseltilmiştir. Son sürümü ISO / IEC 17799: 
2005’tir. 

ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27001  Information Security Management--
Specification with Guidance for Use; the 
replacement for BS7799-2. It is intended to 
provide the foundation for third-party audit and 
is harmonized with other management 
standards, such as ISO/IEC 9001 and 14001. 

Bilgi Güvenliği Yönetimi –Kullanım Kılavuzu İle 
Spesifikasyonlar; BS7799-2 yerine geçmiştir. 
Üçüncü taraf denetimlerine temel oluşturması 
amaçlanmıştır ve ISO / IEC 9001 ve 14001 gibi 
diğer yönetim standartlarıyla uyumlu hale 
getirilmiştir. 
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IT application BT uygulaması Electronic functionality that constitutes parts of 
business processes undertaken by, or with the 
assistance of, IT 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

BT tarafından üstlenilen ya da BT yardımlı iş 
süreçlerinin parçalarını oluşturan elektronik 
işlevsellik.  
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

IT architecture BT mimarisi Description of the fundamental underlying 
design of the IT components of the business, the 
relationships among them, and the manner in 
which they support the enterprise’s objectives. 
 

İşletmenin BT bileşenlerinin temel tasarımının, 
bunların arasındaki ilişkilerin ve kuruluşun 
hedeflerini destekleme biçimlerinin tanımı. 
 

IT goal BT amacı A statement describing a desired outcome of 
enterprise IT in support of enterprise goals. An 
outcome can be an artifact, a significant change 
of a state or a significant capability 
improvement 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Kurumsal amaçları desteklemek için, BT’ den 
istenilen sonuçların bir ifadesi. Bu sonuç, yeni 
yaratılan bir ürün olabilir, bir durumdan başka 
bir duruma doğru önemli bir değişim olabilir 
veya kurumun kabiliyetlerinde önemli bir 
iyileşme bir olabilir. 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

IT governance BT yönetişimi The responsibility of executives and the board 
of directors; consists of the leadership, 
organizational structures and processes that 
ensure that the enterprise’s IT sustains and 
extends the enterprise's strategies and 
objectives. 
 

Kuruluşun BT'sinin, kurumun stratejilerini ve 
hedeflerini sürdürmesini ve büyütmesini 
sağlayan liderlik, organizasyonel yapılar ve 
süreçlerden oluşur; yöneticilerin ve yönetim 
kurulunun sorumluluğudur. 
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IT governance framework BT yönetişim çerçevesi A model that integrates a set of guidelines, 
policies and methods that represent the 
organizational approach to IT governance 
Scope Notes: Per COBIT, IT governance is the 
responsibility of the board of directors and 
executive management. It is an integral part of 
institutional governance and consists of the 
leadership and organizational structures and 
processes that ensure that the enterprise's IT 
sustains and extends the enterprise's strategy 
and objectives. 
 

BT yönetişimine kurumsal yaklaşımı temsil eden 
ilkeler, politikalar ve yöntemleri bir arada 
entegre eden bir model. 
Kapsam Notları: COBIT uyarınca BT yönetişimi, 
yönetim kurulu ve üst yönetimin 
sorumluluğundadır. Kurumsal yönetişimin 
ayrılmaz bir parçasıdır ve kuruluşun BT'sinin 
kurumun stratejilerini ve hedeflerini 
sürdürmesini ve büyütmesini sağlayan liderlik ve 
organizasyon yapıları ve süreçlerinden oluşur. 
 

IT Governance Institute® 
(ITGI®) 

BT Yönetişim Enstitüsü 
(ITGI) 

Founded in 1998 by the Information Systems 
Audit and Control Association (now known as 
ISACA). ITGI strives to assist enterprise 
leadership in ensuring long-term, sustainable 
enterprise success and to increase stakeholder 
value by expanding awareness. 

1998 yılında Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol 
Derneği (şimdi ISACA olarak bilinir) tarafından 
kurulmuştur. ITGI, uzun vadeli ve sürdürülebilir 
kurumsal başarı sağlanmasında kurumlardaki 
liderliğe destek olmak ve farkındalığı artırarak 
paydaş değerini artırmak yönünde çaba 
sarfetmektedir. 
 

IT incident BT olayı Any event that is not part of the ordinary 
operation of a service that causes, or may 
cause, an interruption to, or a reduction in, the 
quality of that service. 

Bir hizmetin kalitesinde bir kesintiye veya 
düşüşe neden olan veya neden olabilecek, 
normalde günlük hizmet faaliyetlerinin bir 
parçası olmayan herhangi bir olay. 
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IT infrastructure BT altyapısı The set of hardware, software and facilities that 
integrates an enterprise's IT assets 
Scope Notes: Specifically, the equipment 
(including servers, routers, switches and 
cabling), software, services and products used in 
storing, processing, transmitting and displaying 
all forms of information for the enterprise’s 
users 

Bir kuruluşun BT varlıklarını bütünleştiren 
donanım, yazılım ve tesisler kümesi 
Kapsam Notları: Özellikle kurumun 
kullanıcılarının her türden bilgilerini saklamak, 
işlemek, iletmek ve görüntülemek için 
kullanılan, kurumdaki teçhizat (sunucular, 
yönlendiriciler, anahtarlar ve kablolar dahil), 
yazılımlar, hizmetler ve ürünlerdir. 
 

IT investment dashboard BT yatırımları gösterge 
paneli 

A tool for setting expectations for an enterprise 
at each level and continuous monitoring of the 
performance against set targets for 
expenditures on, and returns from, IT-enabled 
investment projects in terms of business values. 

Bir kuruluş için beklentileri her seviyede 
kaydetmek ve iş değerleri açısından BT ile ilgili 
yatırım projelerini, önceden belirlenmiş 
hedeflere karşı harcamalarını ve getirilerini, 
performans açısından sürekli izleyebilmek için 
kullanılan bir araç. 
 

IT risk BT riski The business risk associated with the use, 
ownership, operation, involvement, influence 
and adoption of IT within an enterprise. 

BT'nin bir kurum içerisinde kullanılması, 
sahipliği, işletilmesi, süreçlere dahil olması, 
etkilemesi ve benimsenmesi ile birlikte anılan iş 
riski. 
 

IT risk issue BT risk sorunu  
 
 
 

1. An instance of IT risk 
2.  A combination of control, value and threat 
conditions that impose a noteworthy level of IT 
risk. 

1. Bir BT riski oluşumu 
2. Dikkat çeken bir düzeyde BT riskini oluşturan 
kontrol, değer ve tehdit koşullarının bir 
kombinasyonu. 
 

IT risk profile BT risk profili A description of the overall (identified) IT risk to 
which the enterprise is exposed. 

İşletmenin maruz kaldığı genel (tanımlanmış) BT 
riskinin bir açıklaması. 
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IT risk register BT risk kütüğü A repository of the key attributes of potential 
and known IT risk issues. Attributes may include 
name, description, owner, expected/actual 
frequency, potential/actual magnitude, 
potential/actual business impact, disposition. 

Potansiyel ve bilinen BT risk hususlarının 
anahtar özelliklerinin bir envanteri. Öznitelikleri 
isim, tanım, sahibi, beklenen/gerçek sıklık, 
potansiyel/gerçek büyüklük, potansiyel/fiili iş 
etkisi ve riskin eğilimi gibi maddeleri içerebilir. 
 

IT risk scenario BT risk senaryosu The description of an IT-related event that can 
lead to a business impact. 

Bir iş etkisine yol açabilecek BT ile ilgili bir olayın 
tanımlanması. 
 

IT service BT hizmeti The day-to-day provision to customers of IT 
infrastructure and applications and support for 
their use—e.g., service desk, equipment supply 
and moves, and security authorizations 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Müşterilere BT altyapısı ve uygulamalarının 
günlük sağlanması ve bunlara ait kullanım 
desteği - Örneğin, hizmet masası, teçhizat 
tedariki, teçihizat değişikliliği ve güvenlik 
yetkilendirmeleri 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

IT steering committee BT yönlendirme kurulu An executive-management-level committee that 
assists in the delivery of the IT strategy, 
oversees day-to-day management of IT service 
delivery and IT projects, and focuses on 
implementation aspects. 

BT stratejisinin sunulmasına destek olan, günlük 
BT hizmet sunumu ve BT projelerini gözeten ve 
yürütmeye koyma boyutlarına odaklanan bir üst 
düzey yönetim seviyesi komitesi. 
 

IT strategic plan BT stratejik planı A long-term plan (i.e., three- to five-year 
horizon) in which business and IT management 
cooperatively describe how IT resources will 
contribute to the enterprise’s strategic 
objectives (goals). 

İş ve BT yönetiminin işbirliği içinde BT 
kaynaklarının kuruluşun stratejik hedeflerine 
(amaçlarına) nasıl katkıda bulunacağını 
belirleyen uzun vadeli bir plan (yani, üç ila beş 
yıllık öngörü). 
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IT strategy committee BT strateji komitesi A committee at the level of the board of 
directors to ensure that the board is involved in 
major IT matters and decisions 
Scope Notes: The committee is primarily 
accountable for managing the portfolios of IT-
enabled investments, IT services and other IT 
resources. The committee is the owner of the 
portfolio. 
 

Yönetim kurulu düzeyinde ve kurulun önemli BT 
konularına ve kararlarına dahil olmasını güvence 
altına almak için işleyen bir komite 
Kapsam Notları: Komite öncelikle, BT destekli 
yatırımlar, BT hizmetleri ve diğer BT 
kaynaklarına ait portföyleri yönetmekten 
sorumludur. Komite bu portföylerin sahibidir. 
 

IT tactical plan BT taktik planı A medium-term plan (i.e., six- to 18-month 
horizon) that translates the IT strategic plan 
direction into required initiatives, resource 
requirements and ways in which resources and 
benefits will be monitored and managed. 

BT stratejik planının yönünü, gerekli girişimlere, 
kaynak gereksinimlerine,kaynakların ve 
faydaların hangi yolla izlenip yönetileceğine 
çeviren orta vadeli bir plan (yani altı ila 18 aylık 
öngörü) 
 

IT user BT kullanıcısı A person who uses IT to support or achieve a 
business objective. 

Bir iş hedefini desteklemek veya gerçekleştirmek 
için BT'yi kullanan bir kişi. 
 

ITIL (IT Infrastructure 
Library) 

ITIL (BT Altyapı 
Kütüphanesi) 

The UK Office of Government Commerce (OGC) 
IT Infrastructure Library. A set of guides on the 
management and provision of operational IT 
services. 

İngiltere Hükümet Ticaret Ofisi (OGC) BT Altyapı 
Kütüphanesi. BT operasyonel hizmetlerinin 
yönetimi ve sunulması konusunda bir dizi 
rehber. 
 

IT-related incident BT ile ilgili olay An IT-related event that causes an operational, 
developmental and/or strategic business 
impact. 

Operasyonel, gelişimsel ve / veya stratejik bir iş 
etkisine neden olan BT ile ilgili bir olay. 
 

Job control language (JCL) İş kontrol dili (JCL) Used to control run routines in connection with 
performing tasks on a computer. 

Bir bilgisayarda görevlerin gerçekleştirilmesi ile 
bağlantılı olarak çalışma rutinlerini kontrol 
etmek için kullanılır. 
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Journal entry Yevmiye defteri kaydı A debit or credit to a general ledger account, in 
Oracle. See also Manual Journal Entry. 

Oracle'da bir genel muhasebe defteri kebir 
hesabına bir borç veya alacak kaydı. Ayrıca Bknz. 
Manuel Yevmiye Defteri Kaydı. 
 

Judgment sampling Yargısal örnekleme Any sample that is selected subjectively or in 
such a manner that the sample selection 
process is not random or the sampling results 
are not evaluated mathematically. 

Öznel olarak seçilen veya örneklerin seçim 
sürecinin rastgele olmadığı veya örnekleme 
sonuçlarının matematiksel olarak 
değerlendirilmeyeceği bir şekilde seçilen 
herhangi bir örnek. 
 

Kernel mode Çekirdek modu 
 
 

Used for execution of privileged instructions for 
the internal operation of the system. In kernel 
mode, there are no protections from errors or 
malicious activity and all parts of the system and 
memory are accessible. 

Sistemin dahili işlemleri için ayrıcalıklı 
komutların çalıştırılmasında kullanılır. Çekirdek 
modunda, hatalara veya kötü amaçlı etkinliklere 
karşı bir koruma yoktur ve sistemin ve belleğin 
tüm alanlarına erişilebilir. 
 

Key goal indicator (KGI) Anahtar hedef 
göstergesi (KGI) 

A measure that tells management, after the 
fact, whether an IT process has achieved its 
business requirements; usually expressed in 
terms of information criteria. 

Genellikle bilgi kriterleri ile ifade edilen; yönetim 
kademelerine bir BT sürecinin, tamamlandıktan 
sonra, iş gereksinimlerini yerine getirip 
getirmediğini belirten bir ölçü 
 

Key length Anahtar uzunluğu The size of the encryption key measured in bits Bit olarak ölçülen şifreleme anahtarının boyutu  
 

Key management practice Temel yönetim pratiği Management practices that are required to 
successfully execute business processes. 

İş süreçlerini başarıyla yürütmek için gerekli 
yönetim uygulamaları. 
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Key performance 
indicator (KPI) 

Anahtar performans 
göstergesi (KPI) 

A measure that determines how well the 
process is performing in enabling the goal to be 
reached 
Scope Notes: A lead indicator of whether a goal 
will likely be reached, and a good indicator of 
capabilities, practices and skills. It measures an 
activity goal, which is an action that the process 
owner must take to achieve effective process 
performance. 
 

Amaca ulaşılmasında sürecin ne kadar iyi 
performans gösterdiğini belirten bir ölçü 
Kapsam Notları: Bir amaca ulaşılıp 
ulaşılmayacağının öncül bir göstergesi ve 
yeteneklerin, uygulamaların ve becerilerin iyi bir 
göstergesi. Etkin bir süreç performansını 
sağlamak için süreç sahibinin yerine getirmesi 
gereken eylemi, bir faaliyet hedefi olarak ölçer. 
 

Key risk indicator (KRI) Anahtar risk göstergesi 
(KRI) 

A subset of risk indicators that are highly 
relevant and possess a high probability of 
predicting or indicating important risk 
Scope Notes: See also Risk Indicator. 

Önemli bir riskin tahmin edilmesi veya işaret 
edilmesi olasılığı yüksek olan direkt bağlantılı 
risk göstergelerinin bir alt kümesi 
Kapsam Notları: Ayrıca Bknz. Risk Göstergesi. 
 

Keylogger Tuş kaydedici Software used to record all keystrokes on a 
computer 

Bir bilgisayardaki tüm tuş vuruşlarını kaydetmek 
için kullanılan yazılım 
 

Knowledge portal Bilgi portalı Refers to the repository of a core of information 
and knowledge for the extended enterprise 
Scope Notes: Generally a web-based 
implementation containing a core repository of 
information provided for the extended 
enterprise to resolve any issues 

Kuruluş ve uzantıları için bilginin merkezi 
kaynağını ve bilgileri ifade eder. 
Kapsam Notları: Genel olarak, kuruluş ve 
uzantılarının kullanımına açılmış bir bilgi 
kaynağını içeren ve olası bir sorunu çözmeye 
yarayan web tabanlı bir uygulama 
 

Lag indicator Artçı gösterge Metrics for achievement of goals-An indicator 
relating to the outcome or result of an enabler. 
Scope Notes: This indicator is only available 
after the facts or events. 
 

Amaçlara ulaşılması için ölçütler - Bir 
gerçekleşticinin çıktısına veya sonucuna ilişkin 
bir gösterge. 
Kapsam Notları: Bu gösterge sadece 
gerçekleşmiş etkinlikler ya da olaylar sonrasında 
elde edilebilir. 
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Latency Gecikme The time it takes a system and network delay to 
respond.  
Scope Notes: More specifically, system latency 
is the time a system takes to retrieve data. 
Network latency is the time it takes for a packet 
to travel from source to the final destination. 

Yanıt vermesi gereken bir sistem ve ağ gecikme 
süresi. 
Kapsam Notları: Daha doğrusu, sistem 
gecikmesi, bir sistemin verileri alması için geçen 
süredir. Ağ gecikmesi, bir paketin kaynaktan son 
hedefe ulaşması için geçen süredir. 
 

Layer 2 switches 2. Katman anahtarları Data link level devices that can divide and 
interconnect network segments and help to 
reduce collision domains in Ethernet-based 
networks 

Ağ bölümlerini birbirinden ayırabilen ve 
birbirine bağlayabilen ve Ethernet tabanlı 
ağlarda çarpışma alanlarını azaltabilen veri 
bağlantı seviyesindeki cihazlar 
 

Layer 3 and 4 switches 3 ve 4. Katman 
anahtarları 

Switches with operating capabilities at layer 3 
and layer 4 of the open systems interconnect 
(OSI) model. These switches look at the 
incoming packet’s networking protocol, e.g., IP, 
and then compare the destination IP address to 
the list of addresses in their tables, to actively 
calculate the best way to send a packet to its 
destination. 

Açık sistemler ara bağlantısı (OSI) modelinin 3. 
katmanındaki ve 4. katmanındaki işletim 
yeteneklerine sahip anahtarlardır. Bu 
anahtarlar, gelen paketin ağ protokolüne, ör. IP' 
sine bakar ve hedefe bir paket göndermenin en 
iyi yolunu aktif olarak hesaplamak için hedef IP 
adresini tablolarındaki adres listesiyle 
karşılaştırır. 
 

Layer 4-7 switches 4-7 Katmanı 
anahtarları 

Used for load balancing among groups of 
servers. 
Scope Notes: Also known as content-switches, 
content services switches, web-switches or 
application-switches. 

Sunucu grupları arasında yük dengelemek için 
kullanılır. 
Kapsam Notları: İçerik anahtarları, içerik 
servisleri anahtarları, web anahtarları veya 
uygulama anahtarları olarak da bilinir. 
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Lead indicator Öncül gösterge Metrics for application of good practice-An 
indicator relating to the functioning of an 
enabler. 
Scope Notes:  This indicator will provide an 
indication on possible outcome of the enabler. 
 

İyi uygulamanın uygulanması için ölçütlerdir - Bir 
sağlayıcının fonksiyonuna ilişkin bir gösterge. 
Kapsam Notları: Bu gösterge, etkinleştiricinin 
olası sonuçları hakkında bir ölçüm sağlayacaktır. 
 

Leadership Liderlik The ability and process to translate vision into 
desired behaviors that are followed at all levels 
of the extended enterprise. 

Vizyonu, kuruluşun ve uzantılarının tüm 
seviyelerinde takip edilerek, arzu edilen 
davranışlara dönüştürmek için yetenek ve süreç. 
 

Leased line Kiralık hat A communication line permanently assigned to 
connect two points, as opposed to a dial-up line 
that is only available and open when a 
connection is made by dialing the target 
machine or network.  Also known as a dedicated 
line. 

Sadece hedef makineyi veya şebekeyi arayarak 
bir bağlantı yapıldığında erişilebilir ve açık olan 
bir çevirmeli hattın aksine, iki noktayı birbirine 
bağlamak için kalıcı olarak atanan bir iletişim 
hattı. Ayrıca özel tahsisli bir hat olarak da bilinir. 
 

Legacy system Eskiden kalma sistem Outdated computer systems Miyadı dolmuş bilgisayar sistemleri 
 

Level of assurance Güvence düzeyi Refers to the degree to which the subject 
matter has been examined or reviewed. 

Söz konusu hususun nereye kadar incelendiğinin 
veya gözden geçirildiğinin derecesini ifade eder. 
 

Librarian Kütüphaneci The individual responsible for the safeguard and 
maintenance of all program and data files. 

Tüm program ve veri dosyalarının korunması ve 
bakımından sorumlu kişi. 
 

Licensing agreement Lisans sözleşmesi A contract that establishes the terms and 
conditions under which a piece of software is 
being licensed (i.e., made legally available for 
use) from the software developer (owner) to 
the user. 

Yazılımın geliştiricisi (sahibi) tarafından 
kullanıcıya bir yazılım parçasının lisanslandığı 
(yani, kullanım için yasal olarak kullanılabilir hale 
getirildiği) hüküm ve koşulları belirleyen bir 
sözleşme. 
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Life cycle Yaşam döngüsü A series of stages that characterize the course of 
existence of an organizational investment (e.g., 
product, project, program). 

Bir kuruluşa ait yatırımın mevcudiyet rotasını 
(ör. ürün, proje, program) belirleyen bir dizi 
aşama. 
 

Likelihood Olasılık 
 

The probability of something happening Bir şeyin meydana gelme ihtimali 
 

Limit check Limit kontrolü Tests specified amount fields against stipulated 
high or low limits of acceptability 
Scope Notes: When both high and low values 
are used, the test may be called a range check. 

Belirlenen tutar hanelerini şart koşulmuş kabul 
edilebilir yüksek veya düşük limitlere karşı test 
eder 
Kapsam Notları: Hem üst hem de alt değerler 
kullanıldığında, test bir aralık kontrolü olarak 
adlandırılabilir. 
 

Link editor (linkage 
editor) 

Link editörü (bağlantı 
düzenleyici) 

A utility program that combines several 
separately compiled modules into one, resolving 
internal references between them. 

Ayrı ayrı derlenmiş modülleri bir araya getiren 
ve aralarındaki iç referansları düzenleyen bir 
yardımcı program. 
 

Literals Hazır bilgiler Any notation for representing a value within 
programming language source code, e.g., a 
string literal; a chunk of input data that is 
represented "as is" in compressed data. 

Programlama dili kaynak kodu içinde bir değeri 
temsil eden herhangi bir gösterim, ör. bir harfler 
dizisi; sıkıştırılmış verilerde "olduğu gibi" temsil 
edilen büyük bir girdi veri yığını. 
 

Local area network (LAN) Yerel alan ağı Communication network that serves several 
users within a specified geographic area 
Scope Notes: A personal computer LAN 
functions as a distributed processing system in 
which each computer in the network does its 
own processing and manages some of its data. 
Shared data are stored in a file server that acts 
as a remote disk drive for all users in the 
network. 
 

Belirli bir coğrafi bölgede birçok kullanıcıya 
hizmet veren iletişim ağı 
Kapsam Notları: Bir kişisel bilgisayar LAN, ağdaki 
her bilgisayarın kendi işlemesini yaptığı ve bazı 
verilerini yönettiği dağıtılmış bir işlem sistemi 
olarak işlev görür. Paylaşılan veriler ağdaki tüm 
kullanıcılar için bir uzak disk sürücüsü görevi 
gören bir dosya sunucusunda depolanır. 
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Log Sistem günlüğü To record details of information or events in an 
organized record-keeping system, usually 
sequenced in the order in which they occurred 

Düzenlenmiş bir kayıt tutma sistemi içerisindeki 
bilgi ya da olayların detaylarını kayıt altına almak 
içindir, kayıtlar genellikle gerçekleşme zamanına 
göre ardışık sıralanır. 
 

Logical access Mantıksal erişim Ability to interact with computer resources 
granted using identification, authentication and 
authorization. 

Kimlik tanımlama, kimlik doğrulama ve 
yetkilendirme vasıtasıyla erişim izni verilen 
bilişim kaynaklarıyla etkileşim kurabilmek. 
 

Logical access controls Mantıksal erişim 
kontrolleri 

The policies, procedures, organizational 
structure and electronic access controls 
designed to restrict access to computer 
software and data files 

Bilgisayar yazılımına ve veri dosyalarına erişimi 
kısıtlamak için tasarlanan politikalar, 
prosedürler, organizasyon yapısı ve elektronik 
erişim kontrolleri 
 

Logoff Oturum kapatma The act of disconnecting from the computer. Bilgisayardan bağlantıyı koparma eylemi. 
 

Logon Oturum açma The act of connecting to the computer, which 
typically requires entry of a user ID and 
password into a computer terminal. 

Tipik olarak bir bilgisayar terminaline bir 
kullanıcı adı ve şifrenin girilmesini gerektiren 
bilgisayara bağlanma eylemi. 
 

Logs/log file Sistem 
günlükleri/günlük 
dosyası 

Files created specifically to record various 
actions occurring on the system to be 
monitored, such as failed login attempts, full 
disk drives and e-mail delivery failures. 

Başarılı olmayan oturum açma girişimleri, 
dolmuş disk sürücüleri ve e-posta teslimat 
hataları gibi, gözlem altındaki sistemde 
meydana gelen çeşitli eylemleri kaydetmek için 
özellikle oluşturulan dosyalar. 
 

Loss event Zarar olayı Any event during which a threat event results in 
loss 
Scope Notes: From Jones, J.; "FAIR Taxonomy," 
Risk Management  Insight, USA, 2008 

Bir tehdit olayının kayıpla sonuçlandığı herhangi 
bir olay 
Kapsam Notları: Jones, J .; "FAIR Taksonomi," 
Risk Yönetimi İçyüzü, ABD, 2008 
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MAC header MAC başlığı Represents the hardware address of an network 
interface controller (NIC) inside a data packet 

Bir veri paketinin içindeki ağ arabirim 
denetleyicisinin (NIC) donanım adresini temsil 
eder. 
 

Machine language Makine dili The logical language that a computer 
understands. 

Bir bilgisayarın anladığı mantıksal dil. 
 

Magnetic card reader Manyetik kart okuyucu Reads cards with a magnetic surface on which 
data can be stored and retrieved. 

Verilerin saklanabileceği ve alınabileceği 
manyetik bir yüzeye sahip kartları okur. 
 

Magnetic ink character 
recognition (MICR) 

Manyetik mürekkep 
karakter tanıma (MICR) 

Used to electronically input, read and interpret 
information directly from a source document 
Scope Notes: MICR requires the source 
document to have specially-coded magnetic ink 

Bilgileri doğrudan bir kaynak belgeden 
elektronik olarak girmek, okumak ve 
yorumlamak için kullanılır 
Kapsam Notları: MICR, kaynak belgede özel 
olarak kodlanmış manyetik mürekkep 
bulunmasını gerektirir. 
 

Magnitude Büyüklük A measure of the potential severity of loss or 
the potential gain from realized 
events/scenarios 

Kaybın potansiyel şiddet derecesini veya 
gerçekleşen olaylar/senaryolardan elde edilecek 
potansiyel kazancını belirleme ölçüsüdür. 
 

Mail relay server Posta aktarma 
sunucusu 

An electronic mail (e-mail) server that relays 
messages so that neither the sender nor the 
recipient is a local user. 

Gönderenin veya alıcının yerel kullanıcılardan 
olmadığı iletileri aktaran bir elektronik posta (e-
posta) sunucusu. 
 

Mainframe Ana çatı A large high-speed computer, especially one 
supporting numerous workstations or 
peripherals 

Özellikle çok sayıda iş istasyonu veya çevre 
birimlerini destekleyen büyük bir yüksek hızlı 
bilgisayar 
 



ISACA® Glossary of Terms                                                                                                                                                                   ISACA® Terimler Sözlüğü 

© 2018 ISACA. All rights reserved     © 2018 ISACA. Tüm hakları saklıdır. 
 
 

İngilizce Terim Türkçe Terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım 

Malware Zararlı yazılım Short for malicious software.Designed to 
infiltrate, damage or obtain information from a 
computer system without the owner’s consent 
Scope Notes: Malware is commonly taken to 
include computer viruses, worms, Trojan horses, 
spyware and adware. Spyware is generally used 
for marketing purposes and, as such, is not 
malicious, although it is generally unwanted. 
Spyware can, however, be used to gather 
information for identity theft or other clearly 
illicit purposes. 

Kötücül yazılımın kısaltılmışı. Sahibinin rızası 
olmadan, gizlice bir bilgisayar sistemi içerisine 
sızmak, hasar vermek veya bilgi sızdırmak için 
tasarlanmıştır. 
Kapsam Notları: Zararlı yazılımlar dendiğinde 
kapsam olarak genellikle bilgisayar virüsleri, 
solucanlar, truva atları, casus yazılımlar ve 
reklam yazılımları anlaşılmaktadır. Casus 
yazılımlar çoğu zaman satış pazarlama amacıyla 
kullanılır ve zarar vermeseler de, genelde hiç 
istenmezler. Bununla birlikte, casus yazılımlar 
kimlik hırsızlığı yapmak veya apaçık belirtilen 
diğer yasa dışı amaçlarla bilgi toplamak için 
kullanılabilir. 
 

Management Yönetim Plans, builds, runs and monitors activities in 
alignment with the direction set by the 
governance body to achieve the enterprise 
objectives. 

Kurumsal hedeflere ulaşmak için yönetişim 
organı tarafından belirlenen yönlere uygun 
olarak planlar, kurar, yürütür ve izler. 
 

Management information 
system (MIS) 

Yönetim bilgi sistemi 
(MIS) 

An organized assembly of resources and 
procedures required to collect, process and 
distribute data for use in decision making. 

Karar almada kullanılacak verilerin toplanması, 
işlenmesi ve dağıtılması için gerekli kaynak ve 
prosedürlerin organize edilmiş bir kurgusu. 
 

Mandatory access control 
(MAC) 

Zorunlu erişim 
kontrolü (MAC) 

A means of restricting access to data based on 
varying degrees of security requirements for 
information contained in the objects and the 
corresponding security clearance of users or 
programs acting on their behalf. 

Nesnelerde bulunan bilgiler ve kullanıcılar adına 
hareket ederek onların erişim yetkilendirmeleri 
seviyesini belirleyen programlar için, farklı 
güvenlik seviyelerine göre verilere erişimi 
kısıtlama aracı. 
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Man-in-the-middle attack Araya girme saldırısı An attack strategy in which the attacker 
intercepts the communication stream between 
two parts of the victim system and then 
replaces the traffic between the two 
components with the intruder’s own, eventually 
assuming control of the communication. 

Saldırganın hedef aldığı kurban sistemin iki 
bölümü arasındaki iletişim akışını böldüğü bir 
saldırı stratejisi, daha sonra saldırgan iki bileşen 
arasındaki trafiğin arasına kendisi de girerek, 
nihayetinde aradaki bilgi alışverişinin kontrolünü 
elde etmiş olur. 
 

Manual journal entry Manüel yevmiye 
defteri kaydı 

A journal entry entered at a computer terminal 
Scope Notes: Manual journal entries can include 
regular, statistical, inter-company and foreign 
currency entries. See also Journal Entry. 

Bir bilgisayar terminalinde girilen bir yevmiye 
kaydı girişi 
Kapsam Notları: Manuel yevmiye defteri 
kayıtları, normal işlem, istatistiki, şirketler arası 
işlem ve yabancı para girişlerini içerebilir. Ayrıca 
Bknz. Yevmiye Defteri Kaydı. 
 

Mapping Eşleştirme Diagramming data that are to be exchanged 
electronically, including how they are to be used 
and what business management systems need 
them. See also Application Tracing and Mapping 
Scope Notes: Mapping is a preliminary step for 
developing an applications link. 

Nasıl kullanılacağı ve hangi iş süreci yönetim 
sistemleri tarafından ihtiyaç duyulduğunun da 
belirtilmesi dahil olmak üzere, elektronik olarak 
alışverişi yapılacak olan verilerin 
şemalaştırılması. Ayrıca Bknz. Uygulama Yazılım 
İzleme ve Eşleştirme 
Kapsam Notları: Eşleştirme, bir uygulamalar 
arası bağlantı geliştirmek için bir ön adımdır. 
 

Masking Maskeleme A computerized technique of blocking out the 
display of sensitive information, such as 
passwords, on a computer terminal or report. 

Bilgisayar terminali veya raporlarda, şifreler gibi 
hassas bilgilerin görüntülenmesini engelleyen 
bilgisayar destekli bir bloklama tekniği. 
 

Masqueraders Taklitçiler Attackers that penetrate systems by using the 
identity of legitimate users and their logon 
credentials. 

Meşru kullanıcıların kimliklerini ve oturum açma 
bilgilerini kullanarak sistemlere sızan 
saldırganlar. 
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Master file Ana dosya A file of semi permanent information that is 
used frequently for processing data or for more 
than one purpose. 
 

Verileri işlenmesi veya birden fazla amaç için 
sıkça kullanılan yarı kalıcı bilgi dosyası. 
 

Material misstatement Çok önemli yanlış 
beyan 

An accidental or intentional untrue statement 
that affects the results of an audit to a 
measurable extent 
 

Bir denetimin sonuçlarını ölçülebilir boyutta 
etkileyen kazara veya kasıtsız bir yanlış beyan 
 

Material weakness Çok önemli zayıflık A deficiency or a combination of deficiencies in 
internal control, such that there is a reasonable 
possibility that a material misstatement will not 
be prevented or detected on a timely basis. 
Weakness in control is considered ‘material’ if 
the absence of the control results in failure to 
provide reasonable assurance that the control 
objective will be met. A weakness classified as 
material implies that: 
- Controls are not in place and/or controls are 
not in use and/or controls are inadequate 
- Escalation is warranted 
There is an inverse relationship between 
materiality and the level of audit risk acceptable 
to the IS audit or assurance professional, i.e., 
the higher the materiality level, the lower the 
acceptability of the audit risk, and vice versa. 

İç kontrolde bir eksiklik veya birden fazla 
sayıdaki eksikliklerin bir kombinasyonu anlamına 
gelir, böylece önemli bir yanlışlığın tam 
zamanında önlenemeyeceği veya tespit 
edilemeyeceği makul bir olasılık vardır. 
Kontrolün zayıflığı, kontrolün yokluğunun 
kontrol amacının karşılanacağına dair makul bir 
güvence vermemesi ile sonuçlanırsa, “ çok 
önemli” olarak kabul edilir. Çok önemli olarak 
sınıflandırılan bir zayıflık şu anlama gelir: 
- Kontroller yok ve/veya kontroller kullanımda 
değil ve / veya kontroller yetersiz 
- Bir üste eskale edilmelidir 
Önemlilik ile BS denetimi veya güvence uzmanı 
tarafından kabul edilebilir denetim riski seviyesi 
arasında ters bir orantı vardır, yani önemlilik 
düzeyi arttıkça, denetim riskinin kabul 
edilebilirliği de o kadar düşer ve bunun tam tersi 
de geçerlidir. 
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Materiality Çok Önemlilik An auditing concept regarding the importance 
of an item of information with regard to its 
impact or effect on the functioning of the entity 
being audited. An expression of the relative 
significance or importance of a particular matter 
in the context of the enterprise as a whole. 
 

Denetlenen kurumun işleyişine olan etkisi veya 
tesir etmesi açısından bilgiye ait bir unsurun 
önemini belirten bir denetim kavramıdır. 
Kuruluşun bütünü bağlamında belli bir hususun 
göreli önceliğinin veya öneminin bir ifadesidir. 
 

Maturity Olgunluk In business, indicates the degree of reliability or 
dependency that the business can place on a 
process achieving the desired goals or 
objectives. 

İşletmecilikte, kuruluşun varılmak istenen 
hedeflere ya da amaçlara ulaşmaya yönelik 
yürütülen bir sürece güvenilirlik ya da bağımlılık 
derecesini belirtmek için atadığı değer anlamına 
gelir. 
 

Maturity model Olgunluk modeli Scope Notes: See Capability Maturity Model 
(CMM). 

Kapsam Notları: Bknz. Yetenek Olgunluk Modeli 
(CMM). 
 

Maximum tolerable 
outages (MTO) 

Azami katlanılabilir 
kesintiler (MTO) 
 

Maximum time that an enterprise can support 
processing in alternate mode. 

Bir kuruluşun alternatif modda bilgi işlemeyi 
destekleyebileceği maksimum süre. 
 

Measure Ölçü A standard used to evaluate and communicate 
performance against expected results 
Scope Notes: Measures are normally 
quantitative in nature capturing numbers, 
dollars, percentages, etc., but can also address 
qualitative information such as customer 
satisfaction. Reporting and monitoring 
measures help an enterprise gauge progress 
toward effective implementation of strategy. 

Beklenen sonuçlara göre performansı 
değerlendirmek ve duyurmak için kullanılan bir 
standart 
Kapsam Notları: Ölçüler normalde rakamları, 
dolar (parasal) değerleri, yüzdelik oranları, vb. 
yansıtmak için kullanılan kantitatif bilgilerdir, 
ancak müşteri memnuniyeti gibi kalitatif bilgileri 
de ifade edebilirler. Raporlama ve izleme 
ölçüleri, bir kuruluş stratejisinin etkin şekilde 
uygulanması yolunda gelişimi ölçmeye yarar. 
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Media access control 
(MAC) 

Ortam erişim kontrolü 
(MAC) 

Applied to the hardware at the factory and 
cannot be modified, MAC is a unique, 48-bit, 
hard-coded address of a physical layer device, 
such as an Ethernet local area network (LAN) or 
a wireless network card. 

Fabrikadaki donanıma uygulanır ve 
değiştirilemezler, MAC; Ethernet yerel alan ağı 
(LAN) veya kablosuz ağ kartı gibi fiziksel katman 
aygıtlarının benzeri olmayan, 48 bit, doğrudan 
programın içine kodlanmış şekildeki adresidir. 
 

Media access control 
(MAC) address 

Ortam erişim kontrolü 
(MAC) adresi 

A unique identifier assigned to network 
interfaces for communications on the physical 
network segment 

Fiziksel ağ segmentindeki iletişim için ağ 
arabirimlerine tahsis edilen benzersiz bir 
tanımlayıcı 
 

Media oxidation Medya Oksitlenmesi The deterioration of the media on which data 
are digitally stored due to exposure to oxygen 
and moisture 
Scope Notes: Tapes deteriorating in a warm, 
humid environment are an example of media 
oxidation. Proper environmental controls should 
prevent, or significantly slow, this process. 

Verilerin dijital olarak depolandığı medyanın 
oksijene ve neme maruz kalması nedeniyle 
bozulması 
Kapsam Notları: Veri teyp ve kartuşlarının sıcak 
ve nemli bir ortamda bozulmaları medya 
oksitlenmesinin bir örneğidir. Düzgün çevresel 
kontroller bu süreci önlemeli veya belirgin 
ölçüde yavaşlatmalıdır. 
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Memory dump Bellek dökümü The act of copying raw data from one place to 
another with little or no formatting for 
readability 
Scope Notes: Usually, dump refers to copying 
data from the main memory to a display screen 
or a printer. Dumps are useful for diagnosing 
bugs. After a program fails, one can study the 
dump and analyze the contents of memory at 
the time of the failure. A memory dump will not 
help unless each person knows what to look for 
because dumps are usually output in a difficult-
to-read form (binary, octal or hexadecimal). 

Okunabilirlik için çok az ya da hiçbir 
biçimlendirme olmadan ham verileri bir yerden 
diğerine kopyalama işlemi 
Kapsam Notları: Döküm genellikle, ana 
bellekteki verileri bir ekran veya bir yazıcıya 
kopyalamak anlamına gelir. Dökümler, hataları 
teşhis etmeye yarar. Bir program göçer ve 
başarısız olursa, döküm alınarak incelenebilir ve 
arıza sırasında belleğin içeriği analiz edebilir. 
Bellek dökümü kişiler tam olarak ne aradıklarını 
bilmiyorlarsa pek bir işe yaramayabilir, çünkü 
dökümler genellikle okunması zor bir formatta 
(ikili, sekizli veya onaltılık) olan çıktılardır. 
 

Merkle Tree Merkle Ağacı A datastructure within which all nodes other 
than "leaf nodes" (nodes to which no subnodes 
are attached) include the hash values of all 
subnodes.  Use of a cryptographically-strong 
hashing function (i.e. a message digest) can 
allow rapid (logorithmic) verification of the 
integrity of all nodes on the tree. 

"Yaprak düğümleri" (hiçbir alt düğümün 
eklenmediği düğümler) dışındaki tüm 
düğümlerin, tüm alt düğümlerin özet değerlerini 
içerdiği bir veri yapısı. Kriptografik olarak güçlü 
bir özetleme fonksiyonunun (yani bir mesaj 
özeti) kullanılması, ağaç üzerindeki tüm 
düğümlerin bütünlüğünün hızlı (logoritmik) 
doğrulanmasını sağlayabilir. 
 

Message authentication 
code 

Mesaj doğrulama kodu An American National Standards Institute (ANSI) 
standard checksum that is computed using Data 
Encryption Standard (DES). 

Veri Şifreleme Standardı (DES) kullanılarak 
hesaplanan bir Amerikan Ulusal Standartlar 
Enstitüsü (ANSI) standart sağlama toplamı. 
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Message digest Mesaj özeti A cryptographic hash function takes an input of 
an arbitrary length and produces an output (also 
known as a message digest) that is a standard-
sized binary string. The output is unique to the 
input in such a way that even a minor change to 
the input results in a completely different 
output. Modern cryptographic hash functions 
are also resistant to collisions (situations in 
which different inputs produce identical 
output); a collision, while possible, is statistically 
improbable. Cryptographic hash functions are 
developed so that input cannot be determined 
readily from the output. See hash 

Bir kriptografik özetleme fonksiyonu, rastgele 
uzunlukta bir girdi alır ve çıktı olarak standart 
boyutlu bir ikili dizi (aynı zamanda bir mesaj 
özeti olarak da bilinir) üretir. Girdiye en ufak bir 
değişiklik yapılması durumunda sonuç tamamen 
bambaşka bir çıktı şeklinde olacağı için, çıktı 
girdiye özgü ve tektir. Modern kriptografik özet 
fonksiyonları aynı zamanda çarpışmalara (farklı 
girdilerden aynı çıktının üretilmesi gibi 
durumlar) karşı da dirençlidir; bir çarpışma 
teorik olarak mümkün olmakla beraber, 
istatistiksel olarak imkansızdır. Kriptografik 
özetleme fonksiyonları gelişmiştir, böylece girdi 
çıktıdan kolaylıkla tespit edilemez. Bknz. Özet 
 

Message digest algorithm Mesaj özetleme 
algoritması 

Message digest algorithms are SHA1, MD2, MD4 
and MD5. These algorithms are one-way 
functions unlike private and public key 
encryption algorithms. 
Scope Notes: All digest algorithms take a 
message of arbitrary length and produce a 128-
bit message digest. 

Mesaj özetleme algoritmaları SHA1, MD2, MD4 
ve MD5'dir. Bu algoritmalar, özel ve açık anahtar 
şifreleme algoritmalarının aksine tek yönlü 
işlevlerdir. 
Kapsam Notları: Tüm özetleme algoritmaları, 
rastgele uzunlukta bir mesaj alır ve 128 bitlik bir 
mesaj özeti üretir. 
 

Message switching Mesaj aktarma A telecommunications methodology that 
controls traffic in which a complete message is 
sent to a concentration point and stored until 
the communications path is established. 

Bir mesajın bütün olarak bir toplanma noktasına 
gönderildiği ve iletişim hattı kuruluncaya kadar 
tutulduğu, trafik kontrolu yapan bir 
telekomünikasyon metodolojisi. 
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Metric Ölçüt A quantifiable entity that allows the 
measurement of the achievement of a process 
goal 
Scope Notes: Metrics should be SMART--
specific, measurable, actionable, relevant and 
timely. Complete metric guidance defines the 
unit used, measurement frequency, ideal target 
value (if appropriate) and also the procedure to 
carry out the measurement and the procedure 
for the interpretation of the assessment. 

Bir sürecin amacına ulaşıp ulaşmadığının 
ölçülmesini sağlayan ölçümlenebilir bir birim. 
Kapsam Notları: Ölçütler, SMART prensibine 
uygun, yani belirgin, ölçülebilir, aksiyon 
alınabilir, yerinde ve zamanında olmalıdır. Tam 
bir ölçüt kılavuzu, kullanılan ölçü birimini, ölçüm 
sıklığını, ideal hedef değerini (var ve uygunsa) ve 
ayrıca nasıl ölçümleme yapılacağı talimatı ile, 
değerlendirmenin nasıl yorumlanacağına dair 
prosedürleri tarifler. 
 

Metropolitan area 
network (MAN) 

Metropol alan ağı 
(MAN) 

A data network intended to serve an area the 
size of a large city 

Büyük bir şehrinki kadar büyüklüğündeki  bir 
alanda hizmet sunabilecek bir veri ağı 
 

Microwave transmission Mikrodalga iletişim A high-capacity line-of-sight transmission of 
data signals through the atmosphere which 
often requires relay stations. 

Veri sinyallerinin yüksek kapasiteli ve birbirini 
karşılıklı gören dağıtım (radyo link) istasyonları 
üzerinden atmosferde iletişimidir. 
 

Middleware Orta katman 
(middleware) 

Another term for an application programmer 
interface (API). It refers to the interfaces that 
allow programmers to access lower- or higher-
level services by providing an intermediary layer 
that includes function calls to the services. 

Bir uygulama programcısı arayüzü yerine 
kullanılan bir terim (API). Programcılar için 
servislere yönelik fonksiyonel çağrılarını içeren 
bir ara katman sağlayarak, programcıların alt 
seviyede veya daha yüksek seviyedeki 
hizmetlere erişmelerini sağlayan arayüzleri ifade 
eder. 
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Milestone Kilometre taşı A terminal element that marks the completion 
of a work package or phase 
Scope Notes: Typically marked by a high-level 
event such as project completion, receipt, 
endorsement or signing of a previously-defined 
deliverable or a high-level review meeting at 
which the appropriate level of project 
completion is determined and agreed to. A 
milestone is associated with a decision that 
outlines the future of a project and, for an 
outsourced project, may have a payment to the 
contractor associated with it. 

Bir iş paketinin veya fazın tamamlanması 
işaretini koyan sonlanma unsuru 
Kapsam Notları: Daha üst seviyede bir etkinlik 
altında işaret olarak yer alır, örneğin bir projenin 
tamamlanması, teslim alınması, bir proje 
ürününün teslimatının onaylanması, ya da 
uygun bir proje tamamlama aşamasının 
gerçekleştirildiği ve mutabık kalındığı bir üst 
düzey gözden geçirme toplantısı onayının 
alınması gibi. Bir kilometre taşı, bir projenin 
geleceğe yönelik gidişatını belirleyen bir karar 
çağrışımını yapar ve bir dış kaynak projesinde, 
proje yüklenicisine bir ödeme yapılması 
aşamasını belirtebilir. 
 

Miniature fragment 
attack 

Küçük parçacık saldırısı 
 
 
 

Using this method, an attacker fragments the IP 
packet into smaller ones and pushes it through 
the firewall, in the hope that only the first of the 
sequence of fragmented packets would be 
examined and the others would pass without 
review. 

Bu yöntem kullanılarak, bir saldırgan IP paketini 
daha küçük parçalara böler ve parçalanmış 
paketler dizisinin yalnızca ilkinin inceleneceğini 
ve diğerlerinin güvenlik duvarından kontrol 
edilmeden geçebileceğini umarak gönderir. 
 

Mirrored site İkiz site An alternate site that contains the same 
information as the original 
Scope Notes: Mirrored sites are set up for 
backup and disaster recovery and to balance the 
traffic load for numerous download requests. 
Such download mirrors are often placed in 
different locations throughout the Internet. 

Esas aslı ile aynı bilgileri içeren alternatif bir site 
Kapsam Notları: İkizlenmiş siteler yedekleme ve 
felaketten kurtarma için kurulmuş ve yoğun 
yükleme taleplerini yerine getirmek için trafik 
yükünü dengeleyecek şekilde tasarlanmıştır. 
Yükleme amaçlı bu tür ikiz imkanlar genellikle 
Internet üzerinden erişilebilecek farklı yerlerde 
konumlandırılır. 
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Mission-critical 
application 

Misyon-kritik uygulama An application that is vital to the operation of 
the enterprise. The term is very popular for 
describing the applications required to run the 
day-to-day business. 

Kuruluşun faaliyetleri  için hayati olan bir 
uygulama. Bu ifade, günlük işleri yürütmek için 
gerekli uygulamaları tanımlamada yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 
 

Misuse detection Suistimal tespiti Detection on the basis of whether the system 
activity matches that defined as "bad". 

Sistem faaliyetlerinin "kötü" olarak tanımlanan 
değerlerle eşleşmesi temelinde algılama. 
 

Mobile computing Mobil bilgi işleme Extends the concept of wireless computing to 
devices that enable new kinds of applications 
and expand an enterprise network to reach 
places in circumstances that could never have 
been done by other means 
Scope Notes: Mobile computing is comprised of 
personal digital assistants (PDAs), cellular 
phones, laptops and other technologies of this 
kind. 

Kablosuz bilgi işlem kavramını, yeni türden 
uygulamalara olanak tanıyan cihazlara genişletir 
ve hiç bir zaman başka bir yolla yapılmayacak 
olan durumlarda kurumsal ağı uzak yerlere 
ulaştırmayı sağlar. 
Kapsam Notları: Mobil bilgi işleme, cep 
bilgisayarı (PDA), cep telefonları, dizüstü 
bilgisayarlar ve bu türden diğer teknolojilerden 
oluşur. 
 

Mobile device Mobil cihaz A small, handheld computing devices, typically 
having a display screen with touch input and/or 
a miniature keyboard and weighing less than 
two pounds 

Tipik olarak dokunmatik giriş ve/veya minyatür 
klavyeli bir ekrana sahip ve bir kilogramdan 
daha az ağırlığı olan küçük, el bilgisayarları. 
 

Mobile site Mobil site The use of a mobile/temporary facility to serve 
as a business resumption location. The facility 
can usually be delivered to any site and can 
house information technology and staff. 

Bir işi yeniden başlatma lokasyonu olarak hizmet 
vermek için bir mobil / geçici tesis kullanımı. 
Tesis genellikle herhangi bir siteye taşınabilir ve 
bilgi teknolojileri ve personelini barındırabilir. 
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Model Model A way to describe a given set of components 
and how those components relate to each other 
in order to describe the main workings of an 
object, system, or concept 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Bir nesnenin, sistemin veya kavramın ana 
işleyişini tanımlamak için belirli bir bileşenler 
kümesini ve bu bileşenlerin birbirleriyle nasıl 
ilişkilendiğini tanımlamanın bir yolu 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı  
 

MODEM 
(modulator/demodulator) 

Modem (modülatör-
demodülatör) 

Connects a terminal or computer to a 
communications network via a telephone line. 
Modems turn digital pulses from the computer 
into frequencies within the audio range of the 
telephone system. When acting in the receiver 
capacity, a modem decodes incoming 
frequencies. 

Bir terminal veya bilgisayarı bir telefon hattı 
üzerinden bir iletişim ağına bağlar. Modemler, 
bilgisayardaki dijital sinyalleri telefon sisteminin 
ses aralığı içindeki frekanslara dönüştürür. Bir 
modem alıcı kapasitesinde hareket ederken, 
gelen frekansları deşifre eder. 
 

Modulation Modülasyon  The process of converting a digital computer 
signal into an analog telecommunications signal. 

Bir dijital bilgisayar sinyalini bir analog 
telekomünikasyon sinyaline dönüştürme işlemi. 
 

Monetary unit sampling Para birimine dayalı 
örnekleme 
 

A sampling technique that estimates the 
amount of overstatement in an account 
balance. 

Bir hesap bakiyesinde abartılan meblağı tahmin 
eden bir örnekleme tekniği. 
 

Monitoring policy İzleme politikası Rules outlining or delineating the way in which 
information about the use of computers, 
networks, applications and information is 
captured and interpreted. 

Bilgisayarların, ağların, uygulamaların ve 
içlerindeki bilgilerin kullanımı hakkındaki 
bilgilerin ele geçirilmesi ve yorumlanmasına 
yönelik yolu tanımlayan ya da tarif eden 
kurallar. 
 

Multifactor 
authentication 

Çok faktörlü kimlik 
doğrulama 

A combination of more than one authentication 
method, such as token and password (or 
personal identification number [PIN] or token 
and biometric device). 

Token ve şifre (veya kişisel kimlik numarası [PIN] 
veya token ve biyometrik cihaz) gibi birden fazla 
kimlik doğrulama yönteminin bir kombinasyonu. 
 

Multiplexor Çoklayıcı A device used for combining several lower-
speed channels into a higher-speed channel. 

Birkaç düşük hızlı kanalı daha yüksek hızlı bir 
kanalda birleştirmek için kullanılan bir cihaz. 
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Mutual takeover Karşılıklı devralma A fail-over process, which is basically a two-way 
idle standby:  two servers are configured so that 
both can take over the other node’s resource 
group. Both must have enough central 
processing unit (CPU) power to run both 
applications with sufficient speed, or expected 
performance losses must be taken into account 
until the failed node reintegrates. 

Temelde iki yönlü boş yedekte beklemede olan 
bir devralma işlemi: iki sunucu, diğer ağ düğümü 
kaynak grubunu kendi üzerine devralacak 
şekilde yapılandırılır. Her iki uygulamanın da 
yeterli hızda çalışması için yeterli merkezi işlem 
birimi (CPU) gücüne sahip olması ya da başarısız 
ağ düğümü yeniden bütünleşene kadar 
beklenen performans kayıplarının hesaba 
katılması gerekir. 
 

National Institute for 
Standards and 
Technology (NIST) 

Ulusal Standartlar ve 
Teknoloji Enstitüsü 
(NIST) 

Develops tests, test methods, reference data, 
proof-of concept implementations, and 
technical analyses to advance the development 
and productive use of information technology. 
Scope Notes: NIST is a US government entity 
that creates mandatory standards that are 
followed by federal agencies and those doing 
business with them. 
 

Bilgi teknolojilerinin gelişimini ve verimli 
kullanımını ilerletmek için testler, test 
yöntemleri, referans verileri, kavram kanıtı 
uygulamaları ve teknik analizler geliştirir. 
Kapsam Notları: NIST, federal kurumlar ve 
onlarla iş yapanların izlediği zorunlu standartları 
oluşturan bir ABD kamu kurumudur. 
 

Net present value (NPV) Net bugünkü değer 
(NPV) 

Calculated by using an after-tax discount rate of 
an investment and a series of expected 
incremental cash outflows (the initial 
investment and operational costs) and cash 
inflows (cost savings or revenues) that occur at 
regular periods during the life cycle of the 
investment 
Scope Notes: To arrive at a fair NPV calculation, 
cash inflows accrued by the business up to 
about five years after project deployment also 
should be taken into account. 

Yatırımın yaşam döngüsü boyunca düzenli 
olarak gerçekleşen vergi sonrası iskonto oranı ve 
bir dizi beklenen artan nakit çıkışları (başlangıç 
yatırım ve işletme maliyetleri) ve nakit akışları 
(maliyet tasarrufu veya gelirleri) kullanılarak 
hesaplanır. 
Kapsam Notları: Adil bir NPV hesaplaması 
yapmak için, projenin dağıtımından sonraki 
yaklaşık beş yıla kadarki işletme tarafından 
tahakkuk eden nakit girişleri de dikkate 
alınmalıdır. 
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Net return Net getiri The revenue that a project or business makes 
after tax and other deductions; often also 
classified as net profit. 

Bir projeden veya işten vergi ve diğer 
kesintilerden sonra elde edilen gelir; genellikle 
net kar olarak sınıflandırılır. 
 

Netcat Netcat A simple UNIX utility, which reads and writes 
data across network connections using 
Transmission Control Protocol (TCP) or User 
Datagram Protocol (UDP). It is designed to be a 
reliable back-end tool that can be used directly 
or is easily driven by other programs and scripts. 
At the same time, it is a feature-rich network 
debugging and exploration tool, because it can 
create almost any kind of connection needed 
and has several interesting built-in capabilities. 
Netcat is now part of the Red Hat Power Tools 
collection and comes standard on SuSE Linux, 
Debian Linux, NetBSD and OpenBSD 
distributions. 

İletim kontrol protokolü (TCP) veya kullanıcı 
datagram protokolü (UDP) kullanarak ağ 
bağlantılarındaki verileri okuyan ve yazan basit 
bir UNIX yardımcı programıdır. Doğrudan 
kullanılabilecek veya diğer programlar ve komut 
dosyaları tarafından kolayca yönetilebilen 
güvenilir bir arka uç aracı olarak tasarlanmıştır. 
Aynı zamanda, özellik açısından zengin bir ağ 
hata ayıklama ve keşif aracıdır, çünkü ihtiyaç 
duyulan hemen her türlü bağlantıyı oluşturabilir 
ve birçok ilginç yerleşik yetenekleri vardır. 
Netcat halihazırda Red Hat Power Tools 
koleksiyonunun bir parçası ve SuSE Linux, 
Debian Linux, NetBSD ve OpenBSD 
dağıtımlarında standart olarak gelmektedir. 
 

Net-centric technologies Ağ-merkezli 
teknolojiler 

The contents and security of information or 
objects (software and data) on the network are 
now of prime importance compared with 
traditional computer processing that 
emphasizes the location of hardware and its 
related software and data 
Scope Notes: An example of net-centric 
technologies is the Internet, where the network 
is its primary concern. 
 

Ağdaki bilgi ya da nesnelerin (yazılım ve veri) 
içeriği ve güvenliği, donanımın ve ilgili yazılım ve 
verilerin yerini vurgulayan geleneksel bilgisayar 
işlemlerine kıyasla artık çok önemlidir. 
Kapsam Notları: Ağ-merkezli teknolojilerin bir 
örneği, ağın birincil ilgi alanı olduğu Internet'tir. 
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Netware Netware A popular local area network (LAN) operating 
system (OS) developed by the Novell Corp. 

Novell Corp. tarafından geliştirilen popüler bir 
yerel alan ağı (LAN) işletim sistemi (OS). 
 

Network Ağ A system of interconnected computers and the 
communication equipment used to connect 
them. 

Birbirine bağlı bilgisayarlar ve bunları bağlamak 
için kullanılan iletişim ekipmanı sistemi. 
 

Network address 
translation (NAT) 

Ağ adresi çevirisi (NAT) A methodology of modifying network address 
information in IP datagram packet headers 
while they are in transit across a traffic routing 
device for the purpose of remapping one IP 
address space into another 

IP datagram paket başlıklarındaki ağ adresi 
bilgilerinin, bir IP adres boşluğunun başka bir 
ağa yeniden aktarılması amacıyla bir trafik 
yönlendirme cihazında geçiş halindeyken 
değiştirilmesi için kullanılan bir metodolojidir. 
 

Network administrator Ağ yöneticisi Responsible for planning, implementing and 
maintaining the telecommunications 
infrastructure; also may be responsible for voice 
networks 
Scope Notes: For smaller enterprises, the 
network administrator may also maintain a local 
area network (LAN) and assist end users. 

İletişim altyapısını planlamak, uygulamak ve 
sürdürmekle sorumlu kişi; bu kişi ses ağlarından 
da sorumlu olabilir 
Kapsam Notları: Daha küçük işletmeler için, ağ 
yöneticisi bir yerel alan ağına (LAN) da bakabilir 
ve son kullanıcılara da yardımcı olabilir. 
 

Network attached 
storage (NAS) 

Ağa bağlı depolama 
(NAS) 

Utilizes dedicated storage devices that 
centralize storage of data 
Scope Notes: NA storage devices generally do 
not provide traditional file/print or application 
services. 

Verilerin depolanmasını merkezileştiren özel 
depolama aygıtlarından yararlanır. 
Kapsam Notları: NAS depolama aygıtları 
genellikle geleneksel dosya / döküm veya 
uygulama hizmetleri sağlamamaktadır. 
 

Network basic 
input/output system 
(NetBIOS) 

Ağ temel giriş / çıkış 
sistemi (NetBIOS) 

A program that allows applications on different 
computers to communicate within a local area 
network (LAN). 

Farklı bilgisayarlardaki uygulamaların bir yerel 
alan ağında (LAN) iletişim kurmasını sağlayan bir 
program. 
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Network hop Ağ Atlaması An attack strategy in which the attacker 
successively hacks into a series of connected 
systems, obscuring his/her identify from the 
victim of the attack. 
 

Saldırganın, bir dizi bağlı sisteme başarılı bir 
şekilde saldırdığı ve saldırının kurbanından 
kimliğini gizlediği bir saldırı stratejisi. 
 

Network interface card 
(NIC) 

Ağ arabirim kartı (NIC) A communication card that when inserted into a 
computer, allows it to communicate with other 
computers on a network 
Scope Notes: Most NICs are designed for a 
particular type of network or protocol. 

Bir bilgisayara takıldığında, bir ağdaki diğer 
bilgisayarlarla iletişim kurmasını sağlayan bir 
iletişim kartıdır. 
Kapsam Notları: Çoğu NIC, belirli bir ağ veya 
protokol türü için tasarlanmıştır. 
 

Network news transfer 
protocol (NNTP) 

Ağ haber aktarma 
protokolü (NNTP) 

Used for the distribution, inquiry, retrieval, and 
posting of Netnews articles using a reliable 
stream-based mechanism.  For news-reading 
clients, NNTP enables retrieval of news articles 
that are stored in a central database, giving 
subscribers the ability to select only those 
articles they wish to read. (RFC 3977) 

Netnews makalelerinin güvenilir bir akış tabanlı 
mekanizma kullanarak dağıtımı, sorgulanması, 
alınması ve gönderilmesi için kullanılır. Haber 
okuma istemcileri için NNTP, merkezi bir 
veritabanında saklanan haber makalelerinin 
alınmasını sağlayarak, abonelere sadece okumak 
istedikleri makaleleri seçme olanağı sağlar. (RFC 
3977) 
 

Network segmentation Ağ segmentasyonu A common technique to implement network 
security is to segment an organization’s network 
into separate zones that can be separately 
controlled, monitored and protected. 

Ağ güvenliğini uygulamak için yaygın bir teknik 
olup bir kuruluş ağının ayrı ayrı kontrol 
edilebilen, izlenen ve korunabilen ayrı bölgelere 
ayrılmasıdır. 
 

Network traffic analysis Ağ trafiği analizi Identifies patterns in network communications. 
Scope Notes: Traffic analysis does not need to 
have the actual content of the communication 
but analyzes where traffic is taking place, when 
and for how long communications occur and the 
size of information transferred. 

Ağ iletişiminde desenleri tespit eder. 
Kapsam Notları: Trafik analizinin, iletişimin 
gerçek içeriğine sahip olmasına gerek yoktur, 
ancak trafiğin nerede gerçekleştiği, iletişimin ne 
zaman ve ne kadar süre boyunca gerçekleştiği 
ve aktarılan bilginin boyutu analiz edilir. 
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Node Ağ Düğümü Point at which terminals are given access to a 
network. 

Bir ağa erişim için terminallere verilen ağ düğüm 
noktası. 

Noise Gürültü Disturbances in data transmissions, such as 
static, that cause messages to be misinterpreted 
by the receiver. 

Statik veri iletimleri gibi alıcı tarafından 
mesajların yanlış yorumlanmasına neden olan 
bozukluklar. 
 

Nonce Tek seferlik anahtar A limited or single-use, typically small value 
used as an initialization, seed, or other special-
purpose value. 

Başlatma, oluşturma veya diğer özel amaçlı 
değer olarak kullanılan sınırlı veya tek kullanımlı, 
genellikle küçük bir değer. 
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Nondisclosure agreement 
(NDA) 

Gizlilik anlaşması (NDA) A legal contract between at least two parties that 
outlines confidential materials that the parties wish 
to share with one another for certain purposes, but 
wish to restrict from generalized use; a contract 
through which the parties agree not to disclose 
information covered by the agreement 
Scope Notes: Also called a confidential disclosure 
agreement (CDA), confidentiality agreement or 
secrecy agreement. An NDA creates a confidential 
relationship between the parties to protect any type 
of trade secret. As such, an NDA can protect non-
public business information.  In the case of certain 
governmental entities, the confidentiality of 
information other than trade secrets may be subject 
to applicable statutory requirements, and in some 
cases may be required to be revealed to an outside 
party requesting the information. Generally, the 
governmental entity will include a provision in the 
contract to allow the seller to review a request for 
information that the seller identifies as confidential 
and the seller may appeal such a decision requiring 
disclosure. NDAs are commonly signed when two 
companies or individuals are considering doing 
business together and need to understand the 
processes used in one another’s businesses solely for 
the purpose of evaluating the potential business 
relationship. NDAs can be "mutual," meaning that 
both parties are restricted in their use of the 
materials provided, or they can only restrict a single 
party. It is also possible for an employee to sign an 
NDA or NDA-like agreement with a company at the 
time of hiring; in fact, some employment agreements 
will include a clause restricting "confidential 
information" in general. 

Tarafların, belirli amaçlar için birbirleriyle 
paylaşmayı istedikleri gizli materyalleri ana 
hatlarıyla belirleyen, ancak genel kullanıma 
kısıtlama getirmek isteyen en az iki taraf arasındaki 
yasal sözleşme; tarafların anlaşmanın kapsadığı 
bilgileri ifşa etmemeyi kabul ettiği bir sözleşme 
Kapsam Notları: Gizli bir gizlilik anlaşması (CDA), 
gizlilik sözleşmesi veya mahremiyet sözleşmesi 
olarak da adlandırılır. Bir NDA, taraflar arasında 
her türlü ticari sırrı korumak için gizli bir ilişki 
oluşturur. Bu nedenle, bir NDA, halka açık olmayan 
iş bilgilerini koruyabilir. Bazı devlet kuruluşları söz 
konusu olduğunda, ticari sırlar dışındaki bilgilerin 
gizliliği geçerli yasal şartlara tabi olabilir ve bazı 
durumlarda bilgileri talep eden bir dış tarafa 
açıklanması gerekebilir. Genel olarak, devlet 
kuruluşu, satıcının satıcı tarafından gizli olarak 
tanımladığı bilgi talebini gözden geçirmesine izin 
vermek için sözleşmede bir hüküm içerecek ve 
satıcı, ifşayı gerektiren böyle bir karara itiraz 
edebilecektir. NDA'lar, iki şirket veya birey birlikte 
iş yapmayı düşündüklerinde ve yalnızca potansiyel 
iş ilişkisini değerlendirmek amacıyla birbirlerinin 
işlerinde kullanılan süreçleri anlamaları 
gerektiğinde yaygın olarak imzalanır. NDA'lar 
"karşılıklı" olabilir, bu da her iki tarafın da sağlanan 
materyalleri kullanımında kısıtlanması anlamına 
gelir, ya da sadece tek bir partiyi kısıtlayabilirler. 
Bir çalışanın, işe alım sırasında bir şirketle NDA 
veya NDA benzeri bir sözleşme imzalaması da 
mümkündür; Aslında, bazı istihdam sözleşmeleri 
genel olarak “gizli bilgileri” sınırlayan bir maddeyi 
içerecektir. 
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Nonintrusive monitoring İzinli izleme The use of transported probes or traces to 
assemble information, track traffic and identify 
vulnerabilities. 

Bilgi toplamak, trafiği izlemek ve güvenlik 
açıklarını belirlemek için taşınan yoklayıcıların 
veya izlerin kullanımı. 
 

Nonrepudiable 
transaction 

İnkar edilemez işlem Transaction that cannot be denied after the 
fact. 

Gerçekleştirme sonrasında reddedilemeyen 
tasfiye edilemeyen işlem. 
 

Nonrepudiation İnkar Edilemezlik The assurance that a party cannot later deny 
originating data; provision of proof of the 
integrity and origin of the data and that can be 
verified by a third party 
Scope Notes: A digital signature can provide 
non-repudiation. 

Bir tarafın daha sonra menşe verileri 
reddedemeyeceğine dair güvence; Verilerin 
bütünlüğünün ve kaynağının ispatının 
sağlanması ve üçüncü bir tarafça 
doğrulanabilmesi 
Kapsam Notları: Bir sayısal imza, inkar 
edilemezlik sağlar. 
 

Non-statistical sampling İstatistiksel olmayan 
örnekleme 

Method of selecting a portion of a population, 
by means of own judgement and experience, for 
the purpose of quickly confirming a proposition. 
This method does not allow drawing 
mathematical conclusions on the entire 
population. 

Bir önermenin hızlı bir şekilde teyit edilmesi 
amacıyla, bir toplumun bir kısmının kendi yargısı 
ve deneyimi aracılığıyla seçilmesi yöntemi. Bu 
yöntem, tüm popülasyonda matematiksel 
sonuçların elde edilmesine ve kullanılmasına izin 
vermez. 
 

Normalization Normalizasyon The elimination of redundant data. Tekrarlı verilerin önlenmesinin sağlanması. 
 

Numeric check Sayısal kontrol An edit check designed to ensure that the data 
element in a particular field is numeric. 

Belirli bir alandaki veri öğesinin sayısal 
olduğundan emin olmak için tasarlanmış bir 
düzenleme kontrolü. 
 

Obfuscation Gizleme The deliberate act of creating source or machine 
code that is difficult for humans to understand 

Kasıtlı olarak,  insanların anlaması zor olan 
kaynak veya makine kodu oluşturma  
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Object code Nesne kodu Machine-readable instructions produced from a 
compiler or assembler program that has 
accepted and translated the source code. 

Kaynak kodu kabul edip ve çeviren bir derleyici 
veya assembler programından üretilen, makine 
tarafından okunabilir yönergeler. 
 

Object management 
group (OMG) 

Nesne yönetim grubu 
(OMG) 

A consortium with more than 700 affiliates from 
the software industry whose purpose is to 
provide a common framework for developing 
applications using object-oriented programming 
techniques 
Scope Notes: For example, OMG is known 
principally for promulgating the Common Object 
Request Broker Architecture (CORBA) 
specification. 

Amacı, nesne tabanlı programlama tekniklerini 
kullanarak uygulamalar geliştirmek için ortak bir 
çerçeve sağlamak olan yazılım endüstrisinden 
700'den fazla üyesi olan bir konsorsiyum. 
Kapsam Notları: Örneğin, OMG esas olarak 
Ortak Nesne Talebi Yönlendirme Mimarisi 
(CORBA) spesifikasyonunu yayınlamakla bilinir. 
 

Object orientation Nesne yönelimi An approach to system development in which 
the basic unit of attention is an object, which 
represents an encapsulation of both data (an 
object’s attributes) and functionality (an 
object’s methods) 
Scope Notes: Objects usually are created using a 
general template called a class. A class is the 
basis for most design work in objects. A class 
and its objects communicate in defined ways. 
Aggregate classes interact through messages, 
which are directed requests for services from 
one class (the client) to another class (the 
server). A class may share the structure or 
methods defined in one or more other classes--
a relationship known as inheritance. 

Temel dikkat biriminin, hem verinin (bir 
nesnenin özniteliklerinin) hem de işlevselliğinin 
(bir nesnenin yöntemleri) bir kapsüllenmesini 
temsil eden bir nesne olduğu sistem 
geliştirmeye olan bir yaklaşım. 
Kapsam Notları: Nesneler genellikle sınıf adı 
verilen genel bir şablon kullanılarak oluşturulur. 
Nesnelerde çoğu tasarım çalışmasının temeli bir 
sınıftır. Bir sınıf ve ona ait nesneler tanımlanmış 
şekillerde iletişim kurar. Toplu sınıflar, bir 
sınıftan (istemci) başka bir sınıfa (sunucu) 
yönelik hizmetlere yönelik talepleri yönlendiren 
mesajlar aracılığı ile etkileşime girer. Bir sınıf, bir 
veya daha fazla başka sınıfta tanımlanan yapıyı 
veya yöntemleri paylaşabilir - kalıtım olarak 
bilinen bir ilişki. 
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Objective Hedef Statement of a desired outcome 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

İstenen bir sonucun  beyanı 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

Objectivity Tarafsızlık The ability to exercise judgment, express 
opinions and present recommendations with 
impartiality 
 

Yargıda bulunma, görüş bildirme ve tarafsızlıkla 
tavsiyelerde bulunma becerisi 
 

Object-oriented system 
development 

Nesneye dayalı sistem 
geliştirme 

A system development methodology that is 
organized around "objects" rather than 
"actions," and "data" rather than "logic" 
Scope Notes: Object-oriented analysis is an 
assessment of a physical system to determine 
which objects in the real world need to be 
represented as objects in a software system. 
Any object-oriented design is software design 
that is centered around designing the objects 
that will make up a program. Any object-
oriented program is one that is composed of 
objects or software parts. 

"Mantık" yerine "veri" ve "eylemler" yerine 
"nesneler" etrafında organize edilen bir sistem 
geliştirme metodolojisi 
Kapsam Notları: Nesne yönelimli analiz, gerçek 
dünyada hangi nesnelerin bir yazılım sisteminde 
nesneler olarak temsil edilmesi gerektiğini 
belirlemek için fiziksel bir sistemin bir 
değerlendirmesidir. Nesne yönelimli tasarım, bir 
program oluşturacak nesnelerin tasarlanması 
üzerine odaklanan bir yazılım tasarımıdır. Nesne 
yönelimli program, nesneler veya yazılım 
bölümlerinden oluşan bir programdır. 
 

Offline files Çevrimdışı dosyalar Computer file storage media that are not 
physically connected to the computer; typical 
examples are tapes or tape cartridges used for 
backup purposes. 

Bilgisayara fiziksel olarak bağlı olmayan 
bilgisayar dosyası depolama ortamı; tipik 
örnekler, yedekleme amaçları için kullanılan 
bantlar veya teyp kartuşlarıdır. 
 

Offsite storage Çevrimdışı depolama A facility located away from the building 
housing the primary information processing 
facility (IPF), used for storage of computer 
media such as offline backup data and storage 
files. 

Çevrimdışı yedekleme verileri ve depolama 
dosyaları gibi bilgisayar ortamlarının 
depolanması için kullanılan, birincil bilgi işlem 
tesisini (IPF) barındıran binadan uzakta bulunan 
bir tesis. 
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Online data processing Çevrimiçi veri işleme Achieved by entering information into the 
computer via a video display terminal 
Scope Notes: With online data processing, the 
computer immediately accepts or rejects the 
information as it is entered. 

Bir video ekran terminali aracılığıyla bilgisayara 
bilgi girilerek gerçekleştirilir. 
Kapsam Notları: Çevrimiçi veri işleme ile, 
bilgisayar girilen bilgileri hemen kabul eder veya 
reddeder. 
 

Open Source Security 
Testing Methodology 

Açık Kaynak Güvenlik 
Test Metodolojisi 

An open and freely available methodology and 
manual for security testing. 

Güvenlik testi için açık ve serbestçe bulunabilen 
bir metodoloji ve el kitabı. 
 

Open system Açık Sistem System for which detailed specifications of the 
composition of its component are published in a 
nonproprietary environment, thereby enabling 
competing enterprises to use these standard 
components to build competitive systems 
Scope Notes: The advantages of using open 
systems include portability, interoperability and 
integration. 

Bileşeninin düzenine ait ayrıntılı özelliklerinin 
telif ile korunmayan bir ortamda yayınlandığı ve 
böylece rekabet eden işletmelerin bu standart 
bileşenleri rekabetçi sistemler kurmak için 
kullanabilmelerini sağlayan bir sistem 
Kapsam Notları: Açık sistemlerin kullanılmasının 
avantajları arasında taşınabilirlik, birlikte 
çalışabilirlik ve entegrasyon bulunmaktadır. 
 

Open Systems 
Interconnect (OSI) model 

Açık Sistemler Ara 
Bağlantı (OSI) modeli 

A model for the design of a network. The open 
systems interconnect (OSI) model defines 
groups of functionality required to network 
computers into layers. Each layer implements a 
standard protocol to implement its 
functionality. There are seven layers in the OSI 
model. 

Bir ağın tasarımı için tanımlı bir modeldir. Açık 
sistemler arası bağlantı (OSI) modeli, ağ 
bilgisayarları için gereken işlevsellik gruplarını 
katmanlara tanımlar. Her katman, kendi 
işlevselliğini uygulamak için standart bir 
protokol uygular. OSI modelinde yedi katman 
vardır. 
 

Open Web Application 
Security Project (OWASP) 

Açık Web Uygulama 
Güvenliği Projesi 
(OWASP) 

An open community dedicated to enabling 
organizations to conceive, develop, acquire, 
operate, and maintain applications that can be 
trusted 

Kurumların güvenilir olabilecek uygulamaları 
tasarlama, geliştirme, edinme, çalıştırma ve 
bakımını yapma yeteneklerini geliştirmeye 
adanmış açık bir topluluk. 
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Operating system (OS) İşletim sistemi (OS) A master control program that runs the 
computer and acts as a scheduler and traffic 
controller 
Scope Notes: The operating system is the first 
program copied into the computer’s memory 
after the computer is turned on; it must reside 
in memory at all times. It is the software that 
interfaces between the computer hardware 
(disk, keyboard, mouse, network, modem, 
printer) and the application software (word 
processor, spreadsheet, e-mail), which also 
controls access to the devices and is partially 
responsible for security components and sets 
the standards for the application programs that 
run in it. 
 

Bilgisayarı çalıştıran, zamanlayıcı ve trafik 
denetleyicisi olarak görev yapan bir ana kontrol 
programı. 
Kapsam Notları: İşletim sistemi, bilgisayar 
açıldıktan sonra bilgisayarın belleğine 
kopyalanan ilk programdır; her zaman hafızada 
kalmalıdır. Bir bilgisayar donanımı (disk, klavye, 
fare, ağ, modem, yazıcı) ile uygulama yazılımı 
(kelime işlemci, elektronik tablo, e-posta) 
arasındaki arayüzdür. Aygıtlara erişimi de 
kontrol eder ve kısmen güvenlik bileşenlerinden 
sorumludur ve içinde çalışan uygulama 
programları için standartları ayarlar. 
 

Operating system audit 
trail 

İşletim sistemi denetim 
izi 

Record of system events generated by a 
specialized operating system mechanism. 

Özel bir işletim sistemi mekanizması tarafından 
oluşturulan sistem olaylarının kaydı. 
 

Operational audit Operasyonel denetim An audit designed to evaluate the various 
internal controls, economy and efficiency of a 
function or department. 

Bir fonksiyonun veya departmanın çeşitli iç 
kontrollerini, ekonomisini ve verimliliğini 
değerlendirmek için tasarlanmış bir denetim. 
 

Operational control Operasyonel kontrol Deals with the everyday operation of a company 
or enterprise to ensure that all objectives are 
achieved. 

Tüm hedeflere ulaşıldığından emin olmak için bir 
şirketin veya işletmenin günlük işleyişi ile 
ilgilenir. 
 

Operational level 
agreement (OLA) 

Operasyonel seviye 
anlaşması (OLA) 

An internal agreement covering the delivery of 
services that support the IT organization in its 
delivery of services. 

BT organizasyonunu hizmet sunumunda 
destekleyen hizmetlerin sunulmasını kapsayan 
bir iç anlaşma. 
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Operator console Operatör konsolu A special terminal used by computer operations 
personnel to control computer and systems 
operations functions 
Scope Notes: Operator console terminals 
typically provide a high level of computer access 
and should be properly secured. 

Bilgisayar ve sistem işletim fonksiyonlarını 
kontrol etmek için bilgisayar operasyon 
personeli tarafından kullanılan özel terminal 
Kapsam Notları: Operatör konsolu terminalleri 
genellikle yüksek düzeyde bilgisayar erişimi 
sağlar ve uygun şekilde korunmalıdırlar. 
 

Optical character 
recognition (OCR) 

Optik karakter tanıma 
(OCR) 

Used to electronically scan and input written 
information from a source document. 

Kaynak bir belgeden yazılı bilgileri elektronik 
olarak taramak ve girmek için kullanılır. 
 

Optical scanner Optik tarayıcı An input device that reads characters and 
images that are printed or painted on a paper 
form into the computer. 

Bilgisayara bir kağıt formda basılmış veya 
boyanmış karakterleri ve görüntüleri okuyan bir 
giriş aygıtı. 
 

Organization Organizasyon The manner in which an enterprise is 
structured; can also mean the entity. 

Bir işletmenin yapılandırılma şekli; aynı zamanda 
işletme oluşumu anlamına da gelebilir. 
 

Organization for 
Economic Cooperation 
and Development (OECD) 

Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü 
(OECD) 

An international organization helping 
governments tackle the economic, social and 
governance challenges of a global economy 
Scope Notes: The OECD groups 30 member 
countries in a unique forum to discuss, develop, 
and refine economic and social policies. 

Hükümetlerin küresel ekonomik, sosyal ve 
yönetişim zorluklarına karşı çıkmasına yardımcı 
olan uluslararası bir organizasyon. 
Kapsam Notları: OECD, 30 üye ülkeyi, ekonomik 
ve sosyal politikaları tartışmak, geliştirmek ve 
iyileştirmek için benzersiz bir forumda 
gruplandırmaktadır. 
 

Organizational structure Organizasyon yapısı An enabler of governance and of management. 
Includes the enterprise and its structures, 
hierarchies and dependencies 
Scope Notes: Example: Steering committee 
COBIT 5 perspective 

Bir yönetişim ve yönetim gerçekleştiricisi. 
İşletmeyi ve buna ait yapıları, hiyerarşileri ve 
bağlılıkları içerir. 
Kapsam Notları: Örnek: Yönlendirme Komitesi 
COBIT 5 bakış açısı 
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Outcome Çıktı Result Sonuç 
 

Outcome measure Çıktı ölçüsü Represents the consequences of actions 
previously taken; often referred to as a lag 
indicator 
Scope Notes: Outcome measure frequently 
focuses on results at the end of a time period 
and characterize historic performance. They are 
also referred to as a key goal indicator (KGI) and  
used to indicate whether goals have been met. 
These can be measured only after the fact and, 
therefore, are called "lag indicators." 

Daha önce alınmış olan eylemlerin sonuçlarını 
temsil eder; genellikle bir artçı göstergesi olarak 
adlandırılır. 
Kapsam Notları: Sonuç ölçütü çoğunlukla bir 
zaman diliminin sonundaki sonuçlara odaklanır 
ve tarihi performansı karakterize eder. Ayrıca 
anahtar hedef göstergesi (KGI) olarak 
adlandırılırlar ve amaçların karşılanıp 
karşılanmadığını göstermek için kullanılırlar. 
Bunlar sadece gerçekleşen bir olayın ardından 
ölçülebilir ve bu nedenle “artçı göstergeleri” 
olarak adlandırılırlar. 
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Output analyzer Çıktı analizörü Checks the accuracy of the results produced by 
a test run 
Scope Notes: There are three types of checks 
that an output analyzer can perform. First, if a 
standard set of test data and test results exist 
for a program, the output of a test run after 
program maintenance can be compared with 
the set of results that should be produced. 
Second, as programmers prepare test data and 
calculate the expected results, these results can 
be stored in a file and the output analyzer 
compares the actual results of a test run with 
the expected results. Third, the output analyzer 
can act as a query language; it accepts queries 
about whether certain relationships exist in the 
file of output results and reports compliance or 
noncompliance. 

Bir test çalışmasıyla üretilen sonuçların 
doğruluğunu kontrol eder 
Kapsam Notları: Bir çıktı analizörünün 
gerçekleştirebileceği üç tip kontrol vardır. İlk 
olarak, bir program için standart bir test verileri 
ve test sonuçları seti mevcutsa, program 
bakımından sonra bir test çalışmasının çıktısı, 
üretilmesi gereken sonuç kümesiyle 
karşılaştırılabilir. İkincisi, programcılar test 
verilerini hazırlarken ve beklenen sonuçları 
hesaplarken, bu sonuçlar bir dosyada 
saklanabilir ve çıktı analizörü bir test 
çalışmasının gerçek sonuçlarını beklenen 
sonuçlarla karşılaştırır. Üçüncü olarak, çıktı 
analizörü bir sorgu dili olarak davranabilir; çıktı 
sonuç dosyasında belirli ilişkilerin var olup 
olmadığı ile ilgili soruları kabul eder ve 
uyumluluk ya da uyumsuzlukları raporlar. 
 

Outsourcing Dış Kaynak Kullanımı A formal agreement with a third party to 
perform IS or other business functions for an 
enterprise. 

Bir işletme için bilgi sistemleri veya diğer iş 
fonksiyonlarını yerine getirmek üzere üçüncü bir 
taraf ile yapılan resmi bir anlaşma. 
 

Owner Sahip Individual or group that holds or possesses the 
rights of and the responsibilities for an 
enterprise, entity or asset. 
Scope Notes: Examples: process owner, system 
owner 
COBIT 5 perspective 

Bir işletme, kuruluş oluşumu veya varlığın 
haklarını ve sorumluluklarını elinde bulunduran 
veya sahip olan kişi veya grup. 
Kapsam Notları: Örnekler: süreç sahibi, sistem 
sahibi 
COBIT 5 bakış açısı 
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Packet Paket Data unit that is routed from source to 
destination in a packet-switched network 
Scope Notes: A packet contains both routing 
information and data. Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) is such a 
packet-switched network. 

Paket anahtarlamalı bir ağda kaynaktan hedefe 
yönlendirilen veri birimi 
Kapsam Notları: Bir paket hem yönlendirme 
bilgisi  hem de veri içerir. İletim Kontrol 
Protokolü / Internet Protokolü (TCP / IP) böyle 
bir paket anahtarlı ağdır. 
 

Packet filtering Paket filtreleme Controlling access to a network by analyzing the 
attributes of the incoming and outgoing packets 
and either letting them pass, or denying them, 
based on a list of rules. 

Gelen ve giden paketlerin özniteliklerini analiz 
ederek ve bir kurallar listesine dayanarak ya 
bunların geçişine izin vererek ya da bunları 
reddederek bir ağa erişimi denetleme. 
 

Packet internet groper 
(PING) 

Internet paket 
araştırıcısı (PING) 

An Internet program (Internet Control Message 
Protocol [ICMP]) used to determine whether a 
specific IP address is accessible or online.  It is a 
network application that uses User Datagram 
Protocol (UDP) to verify reachability of another 
host on the connected network 
Scope Notes: It works by sending a packet to 
the specified address and waiting for a reply. 
PING is used primarily to troubleshoot Internet 
connections. In addition, PING reports the 
number of hops required to connect two 
Internet hosts. There are both freeware and 
shareware PING utilities available for personal 
computers (PCs). 

Belirli bir IP adresinin erişilebilir veya çevrimiçi 
olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir 
internet programı (Internet Kontrol Mesajı 
Protokolü [ICMP]). Bağlı ağdaki başka bir ana 
bilgisayarın erişilebilirliğini doğrulamak için 
Kullanıcı Datagram Protokolü'nü (UDP) kullanan 
bir ağ uygulamasıdır. 
Kapsam Notları: Belirtilen adrese bir paket 
yollayarak ve cevap bekleyerek çalışır. PING 
öncelikle internet bağlantılarında sorun 
gidermek için kullanılır. Ayrıca, PING, iki internet 
ana bilgisayarının bağlanması için gereken 
atlama sayısını bildirir. Kişisel bilgisayarlar 
(PC'ler) için ücretsiz ve shareware PING yardımcı 
programları mevcuttur. 
 

Packet switching Paket anahtarlama The process of transmitting messages in 
convenient pieces that can be reassembled at 
the destination. 
 

İletileri varış yerinde yeniden birleştirilebileceği 
uygun parçalarda iletme işlemi. 
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Paper test Kağıt testi A walk-through of the steps of a regular test, 
but without actually performing the steps 
Scope Notes: Usually used in disaster recovery 
and contingency testing; team members review 
and become familiar with the plans and their 
specific roles and responsibilities 

Fiili olarak ilgili adımları gerçekleştirmeden rutin 
bir testin adımlarının üzerinden geçmek. 
Kapsam Notları: Genellikle felaket kurtarma ve 
acil durum testlerinde kullanılır; ekip üyeleri, 
planları ve kendi rol ve sorumluluklarını gözden 
geçirir ve bunlara aşina olurlar. 
 

Parallel simulation Paralel simülasyon Involves an IS auditor writing a program to 
replicate those application processes that are 
critical to an audit opinion and using this 
program to reprocess application system data 
Scope Notes: The results produced by parallel 
simulation are compared with the results 
generated by the application system and any 
discrepancies are identified. 

Bir BT Denetçisi, bir denetim görüşüne kritik 
olan uygulama süreçlerini çoğaltmak için bir 
program yazmayı ve bu program vasıtasıyla 
uygulama sistem verisini kullanmayı içerir. 
Kapsam Notları: Paralel simülasyon ile üretilen 
sonuçlar, uygulama sistemi tarafından üretilen 
sonuçlarla karşılaştırılır ve herhangi bir 
tutarsızlık varsa tespit edilir. 
 

Parallel testing Paralel test The process of feeding test data into two 
systems, the modified system and an alternative 
system (possibly the original system), and 
comparing results to demonstrate the 
consistency and inconsistency between two 
versions of the application. 
 

Test verisini iki sisteme, değiştirilmiş sisteme ve 
alternatif bir sisteme (muhtemelen orijinal 
sistem) besleme ve uygulamanın iki sürümü 
arasındaki tutarlılığı ve tutarsızlığı göstermek 
için sonuçları karşılaştırma süreci. 
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Parity check Parite kontrolü A general hardware control that helps to detect 
data errors when data are read from memory or 
communicated from one computer to another 
Scope Notes: A 1-bit digit (either 0 or 1) is 
added to a data item to indicate whether the 
sum of that data item’s bit is odd or even. When 
the parity bit disagrees with the sum of the 
other bits, the computer reports an error. The 
probability of a parity check detecting an error 
is 50 percent. 

Veriler bellekten okunduğunda veya bir 
bilgisayardan diğerine iletildiğinde veri hatalarını 
algılamaya yardımcı olan genel bir donanım 
kontrolü. 
Kapsam Notları: Bir veri öğesinin bitlerinin 
toplamının tek mi yoksa çift mi olduğunu 
belirtmek için 1 bitlik bir sayı (0 veya 1) bir veri 
öğesine eklenir. Eklenen parite biti diğer bitlerin 
toplamı ile uyuşmazsa, bilgisayar bir hata 
bildirir. Parite kontrolünün bir hatayı tespit 
edebilme olasılığı % 50'dir. 
 

Partitioned file Bölümlenmiş dosya A file format in which the file is divided into 
multiple sub files and a directory is established 
to locate each sub file. 

Dosyanın birden çok alt dosyaya bölünmüş 
olduğu bir dosya formatı ve her bir alt dosyayı 
bulmak için bir dizin oluşturulur. 
 

Passive assault Pasif saldırı Intruders attempt to learn some characteristic 
of the data being transmitted 
Scope Notes: With a passive assault, intruders 
may be able to read the contents of the data so 
the privacy of the data is violated. Alternatively, 
although the content of the data itself may 
remain secure, intruders may read and analyze 
the plaintext source and destination identifiers 
attached to a message for routing purposes, or 
they may examine the lengths and frequency of 
messages being transmitted. 

Saldırganlar, iletilmekte olan verilerin bazı 
özelliklerini öğrenmeye çalışırlar. 
Kapsam Notları: Pasif bir saldırı ile, saldırganlar, 
verilerin içeriğini okuyabilir, böylelikle verinin 
mahremiyeti ihlal edilmiş olur. Alternatif olarak, 
verinin içeriği güvende kalsa da, saldırganlar, 
yönlendirme amaçları için bir mesaja iliştirilmiş 
olan düz metin kaynağını ve hedef 
tanımlayıcılarını okuyabilir ve analiz edebilir 
veya iletilmekte olan mesajların uzunluklarını ve 
sıklıklarını inceleyebilirler. 
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Passive response Pasif müdahale A response option in intrusion detection in 
which the system simply reports and records 
the problem detected, relying on the user to 
take subsequent action. 

Sistemin, kullanıcının sonraki eylemi 
gerçekleştireceğine güvenerek sadece tespit 
edilen problemi rapor ettiği ve kaydettiği, saldırı 
tespitinde bir yanıt seçeneği. 
 

Password Şifre A protected, generally computer-encrypted 
string of characters that authenticate a 
computer user to the computer system. 

Bilgisayar kullanıcısını bilgisayar sisteminde 
doğrulanmasını sağlayan, korunan, genellikle 
bilgisayarla şifrelenmiş bir karakter dizesi. 
 

Password cracker Şifre kırıcı A tool that tests the strength of user passwords 
by searching for passwords that are easy to 
guess. It repeatedly tries words from specially 
crafted dictionaries and often also generates 
thousands (and in some cases, even millions) of 
permutations of characters, numbers and 
symbols. 

Tahmin etmesi kolay şifreleri arayarak kullanıcı 
şifrelerinin gücünü test eden bir araçtır. Özel 
olarak hazırlanmış sözlüklerden gelen kelimeleri 
tekrar tekrar dener ve genellikle binlerce (hatta 
bazı durumlarda, hatta milyonlarca) karakter, 
sayı ve sembol permütasyonları üretir. 
 

Patch Yama Fixes to software programming errors and 
vulnerabilities 

Yazılım programlama hataları ve güvenlik 
açıkları için düzelticiler. 
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Patch management Yama yönetimi An area of systems management that involves 
acquiring, testing and installing multiple patches 
(code changes) to an administered computer 
system in order to maintain up-to-date software 
and often to address security risk 
Scope Notes: Patch management tasks include 
the following:  maintaining current knowledge 
of available patches; deciding what patches are 
appropriate for particular systems; ensuring 
that patches are installed properly; testing 
systems after installation; and documenting all 
associated procedures, such as specific 
configurations required. A number of products 
are available to automate patch management 
tasks. Patches are sometimes ineffective and 
can sometimes cause more problems than they 
fix. Patch management experts suggest that 
system administrators take simple steps to 
avoid problems, such as performing backups 
and testing patches on non-critical systems prior 
to installations. Patch management can be 
viewed as part of change management. 

Yazılımın güncelleğini sağlamak ve genellikle 
güvenlik riskini adreslemek için birden fazla 
yamayı (kod değişikliklerini) edinme, test etme 
ve yönetilen bir bilgisayar sistemine yüklemeyi 
içeren bir sistem yönetimi alanı. 
Kapsam Notları: Yama yönetimi görevleri 
aşağıdakileri içerir: mevcut yamalar hakkında 
bilgileri güncel tutmak; belirli sistemler için 
hangi yamaların uygun olduğuna karar vermek; 
yamaların uygun şekilde kurulduğundan emin 
olmak; kurulumdan sonra sistemleri test etmek 
ve gerekli olan belirli yapılandırmalar gibi tüm 
ilişkili prosedürleri belgelemek.  
Yama yönetimi görevlerini otomatikleştirmek 
için birçok ürün bulunmaktadır. Yamalar bazen 
etkisizdir ve bazı durumlarda onardıklarından 
daha fazla sorun yaratabilirler. Yama yönetimi 
uzmanları, sistem yöneticilerinin, yüklemeden 
önce yedekleme yapma ve kritik olmayan 
sistemlerde yamaları test etme gibi sorunlardan 
kaçınmak için basit adımlar atmasını önerir. 
Yama yönetimi, değişim yönetiminin bir parçası 
olarak görülebilir.  
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Payback period Geri ödeme süresi The length of time needed to recoup the cost of 
capital investment 
Scope Notes: Financial amounts in the payback 
formula are not discounted. Note that the 
payback period does not take into account cash 
flows after the payback period and therefore is 
not a measure of the profitability of an 
investment project. The scope of the internal 
rate of return (IRR), net present value (NPV) and 
payback period is the useful economic life of the 
project up to a maximum of five years. 

Sermaye yatırım maliyetini telafi etmek için 
gereken süre 
Kapsam Notları: Geri ödeme formülündeki mali 
tutarlar indirimli değildir. Geri ödeme 
döneminin, geri ödeme döneminden sonra nakit 
akışlarını hesaba katmadığını ve bu nedenle bir 
yatırım projesinin karlılığının bir ölçüsü 
olmadığını unutmayın. İç getiri oranı (IRR), net 
bugünkü değer (NPV) ve geri ödeme süresi 
kapsamı, projenin maksimum en faydalı beş yıla 
kadar olan ekonomik ömrüdür. 
 

Payload Yük The section of fundamental data in a 
transmission. In malicious software this refers to 
the section containing the harmful data/code. 

Bir aktarımdaki temel verinin bölümü. Kötü 
amaçlı yazılımlarda bu, zararlı veri / kodu içeren 
bölümdür.  
 

Payment system Ödeme sistemi A financial system that establishes the means 
for transferring money between suppliers and 
users of funds, ordinarily by exchanging debits 
or credits between banks or financial 
institutions. 

Bankalar veya finansal kurumlar arasında 
normalde borç veya kredi alış verişi yaparak, 
tedarikçiler ve fon kullanıcıları arasında para 
transferi için gerekli araçları sağlayan bir finansal 
sistem. 
 

Payroll system Bordro sistemi An electronic system for processing payroll 
information and the related electronic (e.g., 
electronic timekeeping and/or human resources 
[HR] system), human (e.g., payroll clerk), and 
external party (e.g., bank) interfaces. In a more 
limited sense, it is the electronic system that 
performs the processing for generating payroll 
checks and/or bank direct deposits to 
employees. 
 

Bordro bilgisini ve ilgili elektronik (örneğin 
elektronik zaman işleyişi ve / veya insan 
kaynakları [İK] sistemi), insan (örneğin, bordro 
memuru) ve harici taraf (ör. Banka) arayüzlerini 
işlemek için bir elektronik sistem. Daha sınırlı bir 
anlamda, çalışanlara bordro çekleri ve / veya 
banka direk mevduatlarının işlenmesini 
gerçekleştiren elektronik sistemdir. 
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Penetration testing Sızma testi A live test of the effectiveness of security 
defenses through mimicking the actions of real-
life attackers 

Gerçek hayattaki saldırganların eylemlerini taklit 
ederek güvenlik savunmasının etkinliğinin canlı 
bir testidir. 
 

Performance Performans In IT, the actual implementation or achievement 
of a process. 

BT'de, bir sürecin fiili olarak uygulanması veya 
başarısı. 
 

Performance driver Performans sürücüsü A measure that is considered the "driver" of a 
lag indicator.  It can be measured before the 
outcome is clear and, therefore, is called a "lead 
indicator." 
Scope Notes: There is an assumed relationship 
between the two that suggests that improved 
performance in a leading indicator will drive 
better performance in the lagging indicator. 
They are also referred to as key performance 
indicators (KPIs) and are used to indicate 
whether goals are likely to be met. 

Bir artçı göstergenin "sürücüsü" olarak kabul 
edilen bir ölçü. Sonuç netleşmeden önce 
ölçülebilir ve bu nedenle "öncül gösterge" olarak 
adlandırılır. 
Kapsam Notları: İki gösterge arasında, bir öncül 
göstergede iyiye giden bir performansın, bir 
artçı göstergede daha iyi bir performans 
göstereceğini öne süren varsayılan bir ilişki 
vardır. Ayrıca anahtar performans göstergeleri 
(KPI) olarak da anılırlar ve hedeflerin karşılanıp 
karşılanmadığını göstermek amacıyla 
kullanılırlar. 
 

Performance indicators Performans 
göstergeleri 

A set of metrics designed to measure the extent 
to which performance objectives are being 
achieved on an on-going basis 
Scope Notes: Performance indicators can 
include service level agreements (SLAs), critical 
success factors (CSFs), customer satisfaction 
ratings, internal or external benchmarks, 
industry best practices and international 
standards. 

Devam etmekte olan performans hedeflerine 
ulaşılma derecesini ölçmek için tasarlanan bir 
dizi ölçüm seti. 
Kapsam Notları: Performans göstergeleri 
arasında hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA'lar), 
kritik başarı faktörleri (CSF'ler), müşteri 
memnuniyeti puanları, dahili veya harici 
bençmarklar, sektördeki en iyi uygulamalar ve 
uluslararası standartlar yer alabilir. 
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Performance 
management 

Performans yönetimi In IT, the ability to manage any type of 
measurement, including employee, team, 
process, operational or financial measurements. 
The term connotes closed-loop control and 
regular monitoring of the measurement. 

BT'de, çalışan, takım, süreç, operasyonel veya 
finansal ölçümleri dahil olmak üzere her türlü 
ölçümü yönetebilme yeteneği. Terim, kapalı 
döngü kontrolünü ve ölçümün düzenli izlemesini 
gösterir. 
 

Performance testing Performans testi Comparing the system’s performance to other 
equivalent systems, using well-defined 
benchmarks. 

Sistemin performansını iyi tanımlanmış 
bençmarklar kullanarak diğer eşdeğer 
sistemlerle karşılaştırmak. 
 

Peripherals Çevre Birimleri Auxiliary computer hardware equipment used 
for input, output and data storage 
Scope Notes: Examples of peripherals include 
disk drives and printers. 

Giriş, çıkış ve veri depolamada kullanılan 
yardımcı bilgisayar donanımları 
Kapsam Notları: Çevre birimlerine örnek disk 
sürücüleri ve yazıcılar verilebilir. 
 

Personal digital assistant 
(PDA) 

Kişisel dijital asistan 
(PDA) 

Also called palmtop and pocket computer, PDA 
is a  handheld device that provide computing, 
Internet, networking and telephone 
characteristics. 

Aynı zamanda avuç içi ve cep bilgisayarı olarak 
adlandırılan PDA, bilgisayar, internet, ağ ve 
telefon özellikleri sağlayan elde taşınabilir bir 
cihazdır. 
 

Personal identification 
number (PIN) 

Kişisel kimlik numarası 
(PIN) 

A type of password (i.e., a secret number 
assigned to an individual) that, in conjunction 
with some means of identifying the individual, 
serves to verify the authenticity of the 
individual. 
Scope Notes: PINs have been adopted by 
financial institutions as the primary means of 
verifying customers in an electronic funds 
transfer (EFT) system. 
 

Kişiyi tanımlamanın bazı yollarıyla birlikte, 
kişinin kimliğinin doğrulanmasına hizmet eden 
bir şifre türü (yani, bir kişiye atanan bir gizli 
numara). 
Kapsam Notları: PIN'ler, finansal kuruluşlar 
tarafından müşterileri elektronik fon transferi 
(EFT) sisteminde doğrulamanın birincil yolu 
olarak benimsenmiştir. 
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Pervasive IS control Yaygın bilgi sistemleri 
kontrolü 

General control designed to manage and 
monitor the IS environment and which, 
therefore, affects all IS-related activities. 

Bilgi sistemleri ortamını yönetmek ve izlemek 
için tasarlanan ve dolayısıyla bilgi sistemleri ile 
ilgili tüm faaliyetleri etkileyen genel kontrol. 
 

Phase of BCP İş Süreklilik Planı (BCP) 
Aşaması  
 

A step-by-step approach consisting of various 
phases  
Scope Notes: Phase of BCP is usually comprised 
of the following phases: pre-implementation 
phase, implementation phase, testing phase, 
and post-implementation phase. 

Çeşitli aşamalardan oluşan adım adım bir 
yaklaşım 
Kapsam Notları: BCP'nin fazı genellikle aşağıdaki 
aşamalardan oluşur: uygulama öncesi aşama, 
uygulama aşaması, test aşaması ve uygulama 
sonrası aşama. 
 

Phishing Oltalama This is a type of electronic mail (e-mail) attack 
that attempts to convince a user that the 
originator is genuine, but with the intention of 
obtaining information for use in social 
engineering 
Scope Notes: Phishing attacks may take the 
form of masquerading as a lottery organization 
advising the recipient or the user's bank of a 
large win; in either case, the intent is to obtain 
account and personal identification number 
(PIN) details. Alternative attacks may seek to 
obtain apparently innocuous business 
information, which may be used in another form 
of active attack. 
 

Bir kullanıcıyı, sosyal mühendislikte kullanılmak 
üzere bilgi edinme niyetiyle gönderenin orijinal 
olduğuna alıcıya ikna etmeye çalışan bir 
elektronik posta (e-posta) saldırısıdır. 
Kapsam Notları: Oltalama saldırılarında içerik, 
alıcıya bir piyango işletmesinin tavsiyesi veya 
kullanıcıya kendi bankasının büyük bir kazanç 
elde edildiğini bildirmesi gibi maskelenmiş bir 
şekilde olabilir. Her iki durumda da, amaç hesap 
ve kişisel kimlik numarası (PIN) ayrıntılarını elde 
etmektir. Alternatif saldırılar, başka bir aktif 
saldırı biçiminde kullanılabilen, görünüşte 
zararsız iş bilgilerini elde etmeyi amaçlayabilir. 
 

Phreakers Telefon saldırganları Those who crack security, most frequently 
telephone and other communication networks. 

Daha çok telefon ve diğer iletişim ağlarındaki 
güvenlik zafiyetlerini istismar edenler. 
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Piggybacking Yancı geçiş 1. Following an authorized person into a 
restricted access area 
2. Electronically attaching to an authorized 
telecommunications link to intercept and 
possibly alter transmissions. 

1. Yetkili bir kişiyi kısıtlı erişim alanına doğru 
takip etmek 
2. İletimi durdurmak ve değiştirmek için yetkili 
bir telekomünikasyon bağlantısına elektronik 
olarak bağlanmak. 
 

Plain old telephone 
service (POTS) 

Yalın eski telefon 
hizmeti (POTS) 
 

A wired telecommunications system. Bir kablolu telekomünikasyon sistemi. 

Plaintext Düz metin Digital information, such as cleartext, that is 
intelligible to the reader. 

Okuyucu tarafından anlaşılabilen açık metin gibi 
dijital bilgiler. 
 

Platform as a Service 
(PaaS) 

Hizmet Olarak Platform 
(PaaS) 

Offers the capability to deploy onto the cloud 
infrastructure customer-created or -acquired 
applications that are created using 
programming languages and tools supported by 
the provider. 

Sağlayıcı tarafından desteklenen programlama 
dilleri ve araçları kullanılarak oluşturularak satın 
alınmış uygulamaların veya müşteri tarafından 
oluşturulan uygulamaların bulut altyapısına 
dağıtım yapılması olanağı sunar. 
 

PMBOK (Project 
Management Body of 
Knowledge) 

PMBOK (Proje 
Yönetimi Bilgi Birikimi) 

A project management standard developed by 
the Project Management Institute (PMI). 

Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından 
geliştirilen bir proje yönetim standardı. 

Point-of-presence (POP) Bulunma noktası (POP) A telephone number that represents the area in 
which the communication provider or Internet 
service provider (ISP) provides service. 

Haberleşme sağlayıcısının veya Internet servis 
sağlayıcısının (ISP) hizmet verdiği alanı temsil 
eden bir telefon numarası. 
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Point-of-sale (POS) 
systems 

Satış noktası (POS) 
sistemleri 

Enables the capture of data at the time and 
place of transaction 
Scope Notes: POS terminals may include use of 
optical scanners for use with bar codes or 
magnetic card readers for use with credit cards. 
POS systems may be online to a central 
computer or may use stand-alone terminals or 
microcomputers that hold the transactions until 
the end of a specified period when they are sent 
to the main computer for batch processing. 

Verilerin işlem anında ve yerinde yakalanmasını 
sağlar. 
Kapsam Notları: POS terminalleri, kredi kartları 
ile kullanım için barkodlar veya manyetik kart 
okuyucuları ile kullanım için optik tarayıcıların 
kullanımını içerebilir. POS sistemleri merkezi bir 
bilgisayara çevrimiçi olabilir ya da toplu iş için 
ana bilgisayara gönderildiği zamanki belirtilen 
bir sürenin sonuna kadar işlemlerin tutulduğu 
bağımsız terminalleri veya mikrobilgisayarları 
kullanabilirler. 
 

Point-to-point Protocol 
(PPP) 

Noktadan Noktaya 
Protokol (PPP) 

A protocol used for transmitting data between 
two ends of a connection. 

Bir bağlantının iki ucu arasında veri iletimi için 
kullanılan bir protokol. 
 

Point-to-point Tunneling 
Protocol (PPTP) 

Noktadan Noktaya 
Tünel Protokolü (PPTP) 

A protocol used to transmit data securely 
between two end points to create a virtual 
private network (VPN). 

Bir sanal özel ağ (VPN) oluşturmak için verileri iki 
uç nokta arasında güvenli bir şekilde iletmek için 
kullanılan bir protokol. 
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Policy Politika 1. Generally, a document that records a high-
level principle or course of action that has been 
decided on 
The intended purpose is to influence and guide 
both present and future decision making to be 
in line with the philosophy, objectives and 
strategic plans established by the enterprise’s 
management teams 
Scope Notes: In addition to policy content, 
policies need to describe the consequences of 
failing to comply with the policy, the means for 
handling exceptions, and the manner in which 
compliance with the policy will be checked and 
measured.  
2. Overall intention and direction as formally 
expressed by management  
Scope Notes: COBIT 5 perspective 
 

1. Genel olarak, üzerinde karar verilen bir üst 
düzey ilkeyi veya hareket tarzını  kaydeden bir 
belge. 
Kullanım amacı, mevcut ve gelecekteki karar 
vermeye, kuruluş yönetim ekipleri tarafından 
oluşturulmuş felsefeye, hedeflere ve stratejik 
planlara uygun olarak etki etmek ve yol 
göstermektir. 
Kapsam Notları: Politika içeriğine ek olarak, 
politikaların, politikaya uyulmadığındaki  
sonuçları, istisnaları ele alma yöntemlerini ve 
politikayla uyumun kontrol edilip ölçülme şeklini 
tanımlaması gerekir. 
2. Yönetim tarafından resmi şekilde dile 
getirilmiş tüm niyet ve yönlendirme. 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

Polymorphism (Objects) Polimorfizm (Nesneler) Polymorphism refers to database structures 
that send the same command to different child 
objects that can produce different results 
depending on their family hierarchical tree 
structure. 
 

Polimorfizm, aynı komutu, aile hiyerarşik ağaç 
yapısına bağlı olarak farklı sonuçlar üretebilen 
farklı oğul nesnelerine gönderen veritabanı 
yapılarına atıfta bulunur. 
 

Population Popülasyon The entire set of data from which a sample is 
selected and about which an IS auditor wishes 
to draw conclusions. 
 

Bir örneklemin seçildiği ve bir BT Denetçisinin 
sonuç çıkarmak istediği tüm veri seti. 
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Port (Port number) Port (Port numarası) A process or application-specific software 
element serving as a communication endpoint 
for the Transport Layer IP protocols (UDP and 
TCP) 
 

Aktarım Katmanı IP protokolleri (UDP ve TCP) 
için bir iletişim uç noktası görevini gören bir 
proses veya uygulamaya özel yazılım öğesi 
 

Port scanning Port tarama The act of probing a system to identify open 
ports 

Açık portları tespit etmek için bir sistem 
araştırması 
 

Portfolio Portföy A grouping of "objects of interest" (investment 
programs, IT services, IT projects, other IT assets 
or resources) managed and monitored to 
optimize business value. (The investment 
portfolio is of primary interest to Val IT. IT 
service, project, asset and other resource 
portfolios are of primary interest to COBIT.). 

İş değerini optimize etmek için yönetilen ve 
izlenen, "İlgi nesneleri" (yatırım programları, BT 
hizmetleri, BT projeleri, diğer BT varlıkları veya 
kaynakları) ’in gruplanması. (Yatırım portföyü, 
Val IT' nin birincil ilgi alanıdır. BT hizmeti, proje, 
varlık ve diğer kaynak portföyleri, COBIT'in 
birincil ilgi alanıdır) 
 

Posting Gönderme The process of actually entering transactions 
into computerized or manual files 
Scope Notes: Posting transactions might 
immediately update the master files or may 
result in memo posting, in which the 
transactions are accumulated over a period of 
time and then applied to master file updating. 

İşlemleri bilgisayarlı veya manuel dosyalara 
girme işlemi 
Kapsam Notları: Gönderim işlemleri, ana 
dosyaları anında güncelleyebilir veya işlemlerin 
bir süre için biriktirildiği ve daha sonra ana 
dosya güncellemesinin uygulandığı memo 
gönderimi ile sonuçlanabilir. 
 

Preventive application 
control 

Önleyici uygulama 
kontrolü 

Application control that is intended to prevent 
an error from occurring. Preventive application 
controls are typically executed at the 
transaction level, before an action is performed. 

Bir hatanın oluşmasını önlemek için tasarlanmış 
uygulama kontrolü. Önleyici uygulama 
kontrolleri, genellikle bir eylem 
gerçekleştirilmeden önce işlem seviyesinde 
yürütülür. 
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Preventive control Önleyici kontrol An internal control that is used to avoid 
undesirable events, errors and other 
occurrences that an enterprise has determined 
could have a negative material effect on a 
process or end product. 
 

Kurumun bir proses veya nihai ürün üzerinde 
önemli bir negatif etkinin olabileceğini 
belirlediği istenmeyen olayları, hataları ve diğer 
oluşumları önlemek için kullanılan bir iç kontrol. 
 

Prime number Asal sayı A natural number greater than 1 that can only 
be divided by 1 and itself. 

Yalnızca 1'e ve kendisine bölünebilen 1'den 
büyük bir doğal sayı. 
 

primitive İlkel A primitive is a fundamental interface, block of 
code or basic functionality that can be deployed 
and reused within broader systems or 
interfaces. Primitives can be combined in 
various ways to accomplish particular tasks. In 
cryptosystems, primitives form the building 
blocks of cryptographic algorithms.  

İlkel, daha geniş sistemler veya arayüzler içinde 
dağıtılabilen ve yeniden kullanılabilen temel bir 
arayüz, kod bloğu veya temel işlevselliktir. 
İlkeller belirli görevleri yerine getirmek için 
çeşitli şekillerde birleştirilebilir. 
Kriptosistemlerde ilkeller kriptografik 
algoritmaların yapı taşlarını oluşturur. 
 

PRINCE2 (Projects in a 
Controlled Environment) 

PRINCE2 (Kontrollü 
Ortamdaki Projeler) 

Developed by the Office of Government 
Commerce (OGC), PRINCE2 is a project 
management method that covers the 
management, control and organization of a 
project. 

Büyük Britanya Hazine Bakanlığı’na bağlı Kamu 
Ticaret Odası (OGC) tarafından geliştirilen 
PRINCE2, bir projenin yönetimini, kontrolünü ve 
organizasyonunu kapsayan bir proje yönetim 
yöntemidir. 
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Principle İlke An enabler of governance and of management. 
Comprises the values and fundamental 
assumptions held by the enterprise, the beliefs 
that guide and put boundaries around the 
enterprise’s decision making, communication 
within and outside the enterprise, and 
stewardship--caring for assets owned 
by another 
Scope Notes: Examples: Ethics charter, social 
responsibility charter 
COBIT 5 perspective 
 

Bir yönetişim ve yönetim gerçekleştiricisi. 
Kuruluşun sahip olduğu değerleri ve temel 
varsayımları, kuruluşun karar vermesine 
rehberlik eden ve sınırlarını belirleyen inanışları, 
kuruluş içi ve dışındaki iletişimi ve başkasının 
sahip olduğu varlıkların korumaya yönelik 
yönetimini içerir. 
Kapsam Notları: Örnekler: Etik tüzüğü, sosyal 
sorumluluk tüzüğü 
COBIT 5 bakış açısı 
 

Principle of least 
privilege/access 

En düşük 
ayrıcalık/erişim hakkı 
ilkesi 

Controls used to allow the least privilege access 
needed to complete a task 

Bir görevi tamamlamak için gereken en düşük 
ayrıcalık erişimine izin vermek için kullanılan 
kontrollar. 
 

Privacy Mahremiyet The rights of an individual to trust that others 
will appropriately and respectfully use, store, 
share and dispose of his/her associated 
personal and sensitive information within the 
context, and according to the purposes, for 
which it was collected or derived 
Scope Notes:  
What is appropriate depends on the associated 
circumstances, laws and the individual’s 
reasonable expectations. An individual also has 
the right to reasonably control and be aware of 
the collection, use and disclosure of his\her 
associated personal and sensitive information. 
 

Bireyin, başkalarının kendine ait kişisel ve hassas 
bilgileri uygun ve saygılı bir şekilde 
kullanabileceklerine, depolayacaklarına, 
paylaşacaklarına ve elden çıkarabileceklerine ve 
bu bilgileri toplandığı veya elde edildiği 
amaçlara uygun olarak kullanılacağına güvenme 
hakkı. 
Kapsam Notları: 
Uygun olan, ilgili koşullara, yasalara ve kişinin 
makul beklentilerine bağlıdır. Bir birey ayrıca, 
ilgili kişisel ve hassas bilgilerinin toplanması, 
kullanımı ve ifşasının makul bir şekilde kontrol 
edilmesi ve bilincinde olma hakkına sahiptir. 
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Private branch exchange 
(PBX) 

Özel telefon santrali 
(PBX) 

A telephone exchange that is owned by a 
private business, as opposed to one owned by a 
common carrier or by a telephone company. 

Bir ortak taşıyıcı veya bir telefon şirketine ait 
olanın aksine özel bir işletme tarafından sahip 
olunan bir telefon santrali. 
 

Private key Özel anahtar A mathematical key (kept secret by the holder) 
used to create digital signatures and, depending 
on the algorithm, to decrypt messages or files 
encrypted (for confidentiality) with the 
corresponding public key. 

Sayısal imzalar oluşturmak için kullanılan 
matematiksel bir anahtar (sahibi tarafından gizli 
tutulur) ve algoritmaya bağlı olarak, karşılık 
gelen ortak anahtarla şifrelenmiş (gizlilik için) 
mesajların veya dosyaların şifresini çözmek için 
kullanılır. 
 

Private key cryptosystems Özel anahtar şifreleme 
sistemleri 

Private key cryptosystems involve secret, 
private keys. The keys are also known as 
symmetric ciphers because the same key both 
encrypts message plaintext from the sender and 
decrypts resulting ciphertext for a recipient. See 
symmetric cipher. 

Özel anahtar şifreleme sistemleri gizli, özel 
anahtarlar içerir. Anahtarlar aynı zamanda 
simetrik şifreler olarak bilinir, çünkü aynı 
anahtar hem gönderene ait  düz metni şifreler 
hem de bir alıcı için şifreli metnin şifresini çözer. 
Bknz. Simetrik şifreleme 
 

Privilege Ayrıcalık The level of trust with which a system object is 
imbued. 
 

Bir sistem nesnesinin bağlandığı güven seviyesi. 
 

Probe Yoklayıcı Inspect a network or system to find weak spots Zayıf noktaları bulmak için bir ağ veya sistemi 
incelemek 
 

Problem Problem In IT, the unknown underlying cause of one or 
more incidents. 

BT'de, bir veya daha fazla olayın bilinmeyen 
altta yatan nedeni. 
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Problem escalation 
procedure 

Problem eskalasyon 
prosedürü 

The process of escalating a problem up from 
junior to senior support staff, and ultimately to 
higher levels of management 
Scope Notes: Problem  escalation procedure is 
often used in help desk management, when an 
unresolved problem is escalated up the chain of 
command, until it is solved. 

Daha az tecrübelilerden başlayıp üst düzey 
uzmanlığa sahip destek personeline ve sonuçta 
daha üst düzey yönetim kademelerine kadar 
uzanan bir hiyerarşide bir problemin aktarılma 
süreci 
Kapsam Notları: Problem çözme prosedürü, 
daha çok yardım masası yönetiminde çözülene 
kadar çözülmemiş bir sorun, komut zincirine 
doğru eskale edildiğinde kullanılır. 
 

Procedure Prosedür A document containing a detailed description of 
the steps necessary to perform specific 
operations in conformance with applicable 
standards. Procedures are defined as part of 
processes. 
 

Geçerli standartlara uygun olarak belirli işlemleri 
gerçekleştirmek için gerekli adımların ayrıntılı bir 
açıklamasını içeren bir belge. Prosedürler 
süreçlerin bir parçası olarak tanımlanır. 
 

Process Süreç Generally, a collection of activities influenced by 
the enterprise’s policies and procedures that 
takes inputs from a number of sources, 
(including other processes), manipulates the 
inputs and produces outputs 
Scope Notes: Processes have clear business 
reasons for existing, accountable owners, clear 
roles and responsibilities around the execution 
of the process, and the means to measure 
performance. 
 

Genel olarak, bir dizi kaynaktan gelen girdileri 
(diğer süreçler dahil) alan, girişleri manipüle 
eden ve çıktılar üreten işletmeye ait politika ve 
prosedürlerden etkilenen bir dizi aktivite. 
Kapsam Notları: Süreçler, hesap veren 
sahiplerine, sürecin yürütülmesi ile ilgili net 
rolleri ve sorumluluklara, performansının 
ölçülmesi için araçlara, varlığı için net iş 
nedenlerine sahiptir. 
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Process goals Süreç amacı A statement describing the desired outcome of 
a process.  
Scope Notes: An outcome can be an artifact, a 
significant change of a state or a significant 
capability improvement of other processes 
COBIT 5 perspective 

Bir işlemin istenen sonucunu tanımlayan bir 
açıklama. 
Kapsam Notları: Bir sonuç, bir eser olabilir, bir 
durumun önemli bir değişimi veya diğer 
süreçlerin yetkinliğinin önemli bir iyileştirilmesi 
olabilir. 
COBIT 5 bakış açısı 
 

Process maturity 
assessment 

Süreç olgunluk 
değerlendirmesi 

A subjective assessment technique derived from 
the Software Engineering Institute (SEI) 
capability maturity model integration (CMMI) 
concepts and developed as a COBIT 
management tool. It provides management with 
a profile of how well developed the IT 
management processes are 
Scope Notes: It enables management to easily 
place itself on a scale and appreciate what is 
required if improved performance is needed.  It 
is used to set targets, raise awareness, capture 
broad consensus, identify improvements and 
positively motivate change. 

Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) yetenek 
olgunluk modeli entegrasyonu (CMMI) 
kavramlarından türetilen ve bir COBIT yönetim 
aracı olarak geliştirilen öznel bir değerlendirme 
tekniği. Yönetime BT yönetim süreçlerinin ne 
kadar iyi geliştirildiğinin bir profilini sağlar. 
Kapsam Notları: Yönetimin kendini bir ölçekte 
kolayca yerleştirmesini ve gelişmiş performansın 
gerekmesi durumunda neyin gerekli olduğunu 
anlamasını sağlar. Hedef belirleme, farkındalık 
sağlama, geniş fikir birliği yakalama, gelişmeleri 
tespit etme ve değişimi olumlu yönde motive 
etme amacıyla kullanılır. 
 

Process maturity 
attribute 

Süreç olgunluk 
özniteliği 

The different aspects of a process covered in an 
assurance initiative. 

Bir güvence girişiminin kapsadığı bir sürecin 
farklı yönleri. 
 

Production program Üretim programı Program used to process live or actual data that 
were received as input into the production 
environment. 

Üretim ortamına girdi olarak alınan canlı veya 
gerçek verileri işlemek için kullanılan 
programdır. 
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Production software Üretim yazılımı Software that is being used and executed to 
support normal and authorized organizational 
operations 
Scope Notes: Production software is to be 
distinguished from test software, which is being 
developed or modified, but has not yet been 
authorized for use by management. 

Normal ve yetkili organizasyonel işlemleri 
desteklemek için kullanılan ve yürütülen 
yazılımlar 
Kapsam Notları: Üretim yazılımı, geliştirilmekte 
veya değiştirilmekte olan, ancak yönetim 
tarafından kullanılması henüz onaylanmamış 
test yazılımlarından ayırt edilmelidir. 
 

Professional competence Mesleki yeterlilik Proven level of ability, often linked to 
qualifications issued by relevant professional 
bodies and compliance with their codes of 
practice and standards. 

İlgili meslek kuruluşları tarafından verilen 
yeterliliklere ve bunların uygulama kurallarına 
ve standartlarına uygunluğa bağlı olarak 
kanıtlanmış yetenek seviyesi. 
 

Professional judgement Mesleki  karar The application of relevant knowledge and 
experience in making informed decisions about 
the courses of action that are appropriate in the 
circumstances of the IS audit and assurance 
engagement 
 

BT Denetimi ve güvence görevinin koşullarına 
uygun olan davranış şekli hakkında bilinçli 
kararlar vermeyle ilgili bilgi ve deneyimin 
uygulanması 
 

Professional skepticism Mesleki şüphecilik An attitude that includes a questioning mind 
and a critical assessment of audit evidence. 
Scope Notes: Source:  American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA) AU 230.07 

Bir sorgulama anlayışını ve denetim kanıtlarının 
eleştirel değerlendirmesini içeren bir tutum. 
Kapsam Notları: Kaynak: Amerikan Yeminli Mali 
Müşavirler Enstitüsü (AICPA) AU 230.07 
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Professional standards Profesyonel standartlar Refers to standards issued by ISACA. The term 
may extend to related guidelines and 
techniques that assist the professional in 
implementing and complying with authoritative 
pronouncements of ISACA. In certain instances, 
standards of other professional organizations 
may be considered, depending on the 
circumstances and their relevance and 
appropriateness. 
 

ISACA tarafından yayınlanan standartlara karşılık 
gelir. Terim, ISACA'nın yetkili açıklamalarını 
uygulamak ve bunlara uymak konusunda 
profesyonellere yardımcı olan ilgili rehberlere ve 
tekniklere kadar uzanabilir. Bazı durumlarda, 
şartlara ve onların ilişkisine ve uygunluğuna 
bağlı olarak diğer profesyonel kuruluşların 
standartları dikkate alınabilir. 
 

Program Program A structured grouping of interdependent 
projects that is  both necessary and sufficient to 
achieve a desired business outcome and create 
value.  These projects could include, but are not 
limited to, changes in the nature of the 
business, business processes and the work 
performed by people as well as the 
competencies required to carry out the work, 
the enabling technology, and the organizational 
structure. 

İstenilen bir iş sonucu elde etmek ve değer 
yaratmak için gerekli ve yeterli olan birbirine 
bağlı projelerin yapılandırılmış bir 
gruplandırması. Bu projeler arasında, işin 
niteliğindeki, iş süreçlerindeki ve çalışanların 
yaptıkları işler ile işi yürütmek için gerekli 
yetkinliklerdeki, etkin teknolojilerdeki ve 
organizasyon yapısındaki i değişiklikler yer 
alabilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. 
 

Program and project 
management office 
(PMO) 

Program ve proje 
yönetim ofisi (PMO) 

The function responsible for supporting 
program and project managers, and gathering, 
assessing and reporting information about the 
conduct of their programs and constituent 
projects 

Program ve proje yöneticilerinin 
desteklenmesinden ve programlarının ve 
bunlara ait projelerinin yürütülmesi ile ilgili 
bilgilerin toplaması, değerlendirmesi ve 
raporlamasından sorumlu olan birim. 
 

Program Evaluation and 
Review Technique (PERT) 

Program 
Değerlendirme ve 
Gözden Geçirme 
Tekniği (PERT) 
 

A project management technique used in the 
planning and control of system projects. 

Sistem projelerinin planlanmasında ve 
kontrolünde kullanılan bir proje yönetim tekniği. 



ISACA® Glossary of Terms                                                                                                                                                                   ISACA® Terimler Sözlüğü 

© 2018 ISACA. All rights reserved     © 2018 ISACA. Tüm hakları saklıdır. 
 
 

İngilizce Terim Türkçe Terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım 

Program flowchart Program akış çizelgesi Shows the sequence of instructions in a single 
program or subroutine 
Scope Notes: The symbols used in program 
flowcharts should be the internationally 
accepted standard. Program flowcharts should 
be updated when necessary. 

Tek bir program veya alt programdaki talimat 
sırasını gösterir. 
Kapsam Notları: Program akış şemalarında 
kullanılan semboller uluslararası kabul görmüş 
standartta olmalıdır. Program akış şemaları 
gerektiğinde güncellenmelidir. 
 

Program narrative Program anlatısı Provides a detailed explanation of program 
flowcharts, including control points and any 
external input. 

Kontrol noktaları ve herhangi bir harici giriş dahil 
olmak üzere program akış şemalarının ayrıntılı 
bir açıklamasını sağlar. 
 

Project Proje A structured set of activities concerned with 
delivering a defined capability (that is necessary 
but not sufficient, to achieve a required 
business outcome) to the enterprise based on 
an agreed-on schedule and budget. 

Kararlaştırılan bir programa ve bütçeye dayalı 
olarak işletmeye tanımlanmış bir yetkinlik 
(gerekli olan ancak gerekli bir iş sonucunun elde 
edilmesi için yeterli olmayanl) sağlamaya yönelik 
yapılandırılmış bir faaliyetler kümesi. 
 

Project management 
officer (PMO) 

Proje yönetimi 
sorumlusu (PMO) 

The individual function responsible for the 
implementation of a specified initiative for 
supporting the project management role and 
advancing the discipline of project 
management. 
 

Proje yönetimi rolünü desteklemek ve proje 
yönetimi disiplini geliştirmek için belirli bir 
inisiyatifin uygulanmasından sorumlu bireysel 
görev. 
 

Project portfolio Proje portföyü The set of projects owned by a company 
Scope Notes: It usually includes the main 
guidelines relative to each project, including 
objectives, costs, time lines and other 
information specific to the project. 

Bir şirketin sahip olduğu proje kümesi 
Kapsam Notları: Genellikle, her bir projeye 
ilişkin hedefler, maliyetler, zaman çizelgeleri ve 
projeye özgü diğer bilgiler dahil olmak üzere ana 
kılavuzları içerir. 
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Project team Proje ekibi Group of people responsible for a project, 
whose terms of reference may include the 
development, acquisition, implementation or 
maintenance of an application system 
Scope Notes: The project team members may 
include line management, operational line staff, 
external contractors and IS auditors. 

Görevleri arasında, bir uygulama sisteminin 
geliştirilmesi, edinimi, gerçekleştirilmesi veya 
bakımının yer aldığı bir projeden sorumlu kişi 
grubu. 
Kapsam Notları: Proje ekibi, bölüm 
yönetiminden, operasyonel bölüm 
personelinden, dış yüklenicilerden ve BT 
Denetçilerinden üyeler içerebilir. 
 

Promiscuous mode Rasgele mod Allows the network interface to capture all 
network traffic irrespective of the hardware 
device to which the packet is addressed. 

Ağ arabiriminin, paketin adreslendiği donanım 
aygıtından bağımsız olarak tüm ağ trafiğini 
yakalamasına izin verir. 
 

Protection domain Koruma etki alanı The area of the system that the intrusion 
detection system (IDS) is meant to monitor and 
protect. 

Saldırı tespit sistemi (IDS) tarafından izlenmesi 
ve korunması amaçlanan sistem alanı. 
 

Protocol Protokol The rules by which a network operates and 
controls the flow and priority of transmissions. 

Bir ağın çalıştığı ve iletişim akışını ve önceliğini 
kontrol ettiği kurallar. 
 

Protocol converter Protokol dönüştürücü Hardware devices, such as asynchronous and 
synchronous transmissions, that convert 
between two different types of transmission. 

Asenkron ve senkronize iletimler gibi iki farklı 
iletim türü arasında dönüşüm sağlayan donanım 
aygıtları. 
 

Protocol stack Protokol yığını A set of utilities that implement a particular 
network protocol 
Scope Notes: For instance, in Windows 
machines a Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) stack 
consists of TCP/IP software, sockets software 
and hardware driver software. 

Belirli bir ağ protokolünü uygulayan bir dizi 
yardımcı program 
Kapsam Notları: Örneğin, Windows 
makinelerinde bir İletim Kontrol Protokolü / 
Internet Protokolü (TCP / IP) yığını TCP / IP 
yazılımı, soket yazılımı ve donanım sürücüsü 
yazılımından oluşur. 
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Prototyping Prototip çalışması The process of quickly putting together a 
working model (a prototype) in order to test 
various aspects of a design, illustrate ideas or 
features and gather early user feedback 
Scope Notes: Prototyping uses programmed 
simulation techniques to represent a model of 
the final system to the user for advisement and 
critique. The emphasis is on end-user screens 
and reports. Internal controls are not a priority 
item since this is only a model. 

Bir tasarımın çeşitli yönlerini test etmek, fikirleri 
veya özellikleri göstermek ve erken kullanıcı geri 
bildirimlerini toplamak için bir çalışma modelini 
(prototip) hızla bir araya getirme süreci. 
Kapsam Notları: Prototip çalışması, son sistem 
modelini tavsiye ve eleştiri için kullanıcıya 
sunmak üzere programlanmış simülasyon 
tekniklerini kullanır. Vurgu son kullanıcı 
ekranlarında ve raporlardadır. İç kontroller 
öncelikli bir unsur değildir, çünkü bu sadece bir 
modeldir. 
 

Proxy server Proxy sunucusu A server that acts on behalf of a user 
Scope Notes: Typical proxies accept a 
connection from a user, make a decision as to 
whether the user or client IP address is 
permitted to use the proxy, perhaps perform 
additional authentication, and complete a 
connection to a remote destination on behalf of 
the user. 
 

Bir kullanıcı adına hareket eden bir sunucu 
Kapsam Notları: Tipik proxy'ler bir kullanıcıdan 
gelen bir bağlantıyı kabul eder, kullanıcının veya 
istemci IP adresinin proxy'yi kullanmasına izin 
verilip verilmeyeceğine karar verebilir, belki de 
ek kimlik doğrulaması yapabilir ve kullanıcı adına 
uzak bir hedefe bağlantı kurabilir. 
 

Public key Açık anahtar In an asymmetric cryptographic scheme, the key 
that may be widely published to enable the 
operation of the scheme. 

Asimetrik bir kriptografik şemada, şemanın 
çalışmasını sağlamak için yaygın olarak 
yayınlanabilen anahtar. 
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Public key cryptosystem Açık anahtar şifreleme 
sistemi 

Public key cryptosystems combine a widely 
distributed public key and a closely held, 
protected private key. A message that is 
encrypted by the public key can only be 
decrypted by the mathematically related, 
counterpart private key. Conversely, only the 
public key can decrypt data that was encrypted 
by its corresponding private key. See 
asymmetric cipher. 

Açık anahtar şifreleme sistemleri, yaygın olarak 
dağıtılmış bir açık anahtarı ve yakında tutulup 
korunan bir özel anahtarı birleştirir. Açık anahtar 
tarafından şifrelenen bir mesaj, yalnızca 
matematiksel olarak ilişkili, karşılık gelen özel 
anahtar tarafından çözülebilir. Tersine, yalnızca 
ortak anahtar, karşılık gelen özel anahtarla 
şifrelenmiş verilerin şifresini çözebilir.   
Bknz. Asimetrik şifreleme. 
 

Public key encryption Açık anahtar şifreleme A cryptographic system that uses two keys:  one 
is a public key, which is known to everyone, and 
the second is a private or secret key, which is 
only known to the recipient of the message. See 
also Asymmetric Key. 

İki anahtar kullanan bir kriptografik sistem: biri 
herkes tarafından bilinen bir açık anahtardır, 
ikincisi ise yalnızca iletinin alıcısı tarafından 
bilinen özel veya gizli bir anahtardır.  
Bknz. Asimetrik şifreleme. 
 

Public key infrastructure 
(PKI) 

Açık anahtar altyapısı 
(PKI) 

A series of processes and technologies for the 
association of cryptographic keys with the entity 
to whom those keys were issued. 

Kriptografik anahtarların, bu anahtarların kimin 
tarafından verildiği ile ilişkilendirilmesi için bir 
dizi işlem ve teknoloji. 
 

Public switched 
telephone network 
(PSTN) 

Açık anahtarlamalı 
telefon şebekesi 
(PSTN) 
 

A communications system that sets up a 
dedicated channel (or circuit) between two 
points for the duration of the transmission. 

İletim süresince iki nokta arasında özel bir kanal 
(veya devre) oluşturan bir iletişim sistemi. 

Quality Kalite Being fit for purpose (achieving intended value) 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Amaca uygun olmak (amaçlanan değere 
ulaşmak) 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
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Quality Assurance (QA) Kalite Güvence (QA) A planned and systematic patter of all actions 
necessary to provide adequate confidence that 
an item or product conforms to established 
technical requirements. (ISO/IEC 24765) 

Bir öğe veya ürünün belirlenmiş teknik 
gerekliliklere uygun olduğuna dair yeterli 
güvence sağlamak için gerekli olan tüm 
eylemlerin planlı ve sistematik bir açıklaması. 
(ISO / IEC 24765) 
 

Quality management 
system (QMS) 

Kalite yönetim sistemi 
(QMS) 

A system that outlines the policies and 
procedures necessary to improve and control 
the various processes that will ultimately lead to 
improved enterprise performance. 

Nihai olarak iyileştirilmiş kurumsal performansa 
yol açacak çeşitli süreçleri iyileştirmek ve kontrol 
etmek için gerekli politikaları ve prosedürleri 
özetleyen bir sistem. 
 

Queue Kuyruk A group of items that is waiting to be serviced or 
processed. 

Hizmet verilmesini veya işlenmesini bekleyen 
öğeler grubu. 
 

Quick ship Hızlı temin A recovery solution provided by recovery and/or 
hardware vendors and includes a pre-
established contract to deliver hardware 
resources within a specified number amount of 
hours after a disaster occurs 
Scope Notes: The quick ship solution usually 
provides enterprises with the ability to recover 
within 72  or more hours. 

Kurtarma ve / veya donanım satıcıları tarafından 
sağlanan bir kurtarma çözümü ve bir felaket 
meydana geldikten sonra belirli bir sayıdaki saat 
içinde donanım kaynaklarını sağlamak için 
önceden oluşturulmuş bir sözleşmeyi içerir. 
Kapsam Notları: Hızlı temin çözümü genellikle 
işletmelere 72 saat veya daha fazla saat içinde 
kurtarma olanağı sağlar. 
 

RACI chart RACI çizelgesi Illustrates who is Responsible, Accountable, 
Consulted and Informed within an 
organizational framework. 

Organizasyonel bir çerçevede kimin Sorumlu, 
Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen 
olduğunu gösterir. 
 

Radio wave interference Radyo dalgası paraziti The superposition of two or more radio waves 
resulting in a different radio wave pattern that 
is more difficult to intercept and decode 
properly. 

Bir veya daha fazla radyo dalgasının 
süperpozisyon sonucu farklı bir radyo dalgası 
deseniyle sonuçlanması, uygun şekilde 
alınmasının ve şifre çözümlemesinin zorlaşması. 
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Random access memory 
(RAM) 

Rasgele erişim belleği 
(RAM) 

The computer’s primary working memory 
Scope Notes: Each byte of RAM can be accessed 
randomly regardless of adjacent bytes. 

Bilgisayarın birincil çalışma belleği 
Kapsam Notları: Her bir RAM baytı, bitişik 
baytlardan bağımsız olarak rasgele erişilebilir. 
 

Randomness Rasgelelik Randomness or entropy is an important concept 
in many cryptographic implementations. It is 
used to create keys; generate initialization 
vectors (i.e., random values that â€œseedâ€� or 
initialize an algorithm); generate nonces (i.e., 
single-use, disposable values); and supply 
padding (additional data completing a block of 
fixed length).  

Rasgelelik veya entropi, birçok kriptografik 
uygulamada önemli bir kavramdır. Anahtar 
oluşturmak için kullanılır; başlatma vektörlerini 
(yani, "bir" veya "bir algoritmayı başlatan 
rasgele değerler) üretmede kullanılır; tek 
seferlik anahtar (yani, tek kullanımlık, atılabilir 
değerler) üretmede kullanılır; ve doldurma verisi  
(sabit uzunlukta bir bloğu tamamlayan ek veriler 
ilave etmek) sağlamada kullanılır. 
 

Range check Aralık kontrolü Range checks ensure that data fall within a 
predetermined range. 

Aralık kontrolleri, verinin önceden belirlenen bir 
aralıkta kalmasını sağlar. 
 

Ransomware Fidye Yazılımı Malware that restricts access to the 
compromised systems until a ransom demand is 
satisfied 

Bir fidye talebi karşılanana kadar tehlikeye 
girmiş sistemlere erişimi kısıtlayan zararlı 
yazılım. 
 

Rapid application 
development 

Hızlı uygulama 
geliştirme 

A methodology that enables enterprises to 
develop strategically important systems faster, 
while reducing development costs and 
maintaining quality by using a series of proven 
application development techniques, within a 
well-defined methodology. 

İşletmelerin iyi tanımlanmış bir metodoloji 
içerisinde bir dizi kanıtlanmış uygulama 
geliştirme tekniklerini kullanarak geliştirme 
maliyetlerini ve kaliteyi korur iken, stratejik 
olarak önemli sistemleri daha hızlı 
geliştirmelerine olanak tanıyan bir metodoloji. 
 

Real-time analysis Gerçek zamanlı analiz Analysis that is performed on a continuous 
basis, with results gained in time to alter the 
run-time system. 

Çalışma sistemini değiştirmek için zamanında 
kazanılan sonuçlar ile sürekli olarak 
gerçekleştirilen analiz. 
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Real-time processing Gerçek zamanlı işlem An interactive online system capability that 
immediately updates computer files when 
transactions are initiated through a terminal. 

Bir terminal aracılığıyla işlemler başlatıldığında 
bilgisayar dosyalarını anında güncelleyen 
etkileşimli bir çevrimiçi sistem özelliği. 
 

Reasonable assurance Makul güvence A level of comfort short of a guarantee, but 
considered adequate given the costs of the 
control and the likely benefits achieved. 

Bir güvencenin esnek bir seviyesi, ancak kontrol 
maliyetleri ve elde edilen olası faydalar göz 
önüne alındığında yeterli kabul edilir. 
 

Reasonableness check Makullük kontrolü Compares data to predefined reasonability 
limits or occurrence rates established for the 
data. 
 

Verileri, önceden belirlenmiş makullük 
sınırlarıyla veya oluşum oranlarına karşılaştırır. 
 

Reciprocal agreement Karşılıklı anlaşma Emergency processing agreement between two 
or more enterprises with similar equipment or 
applications 
Scope Notes: Typically, participants of a 
reciprocal agreement promise to provide 
processing time to each other when an 
emergency arises. 

Benzer ekipman veya uygulamalara sahip iki 
veya daha fazla işletme arasındaki acil işlem 
anlaşması 
Kapsam Notları: Genellikle, karşılıklı bir 
anlaşmanın katılımcıları, bir acil durum ortaya 
çıktığında birbirlerine işlem sürelerini sağlamak 
için söz verir. 
 

Record Kayıt A collection of related information that is 
treated as a unit 
Scope Notes: Separate fields within the record 
are used for processing of the information. 

Bir birim olarak ele alınan ilgili bilgilerin bir 
koleksiyonu 
Kapsam Notları: Bilginin işlenmesi için kayıttaki 
ayrı alanlar kullanılır. 
 

Record, screen and report 
layouts 

Kayıt, ekran ve rapor 
düzenleri 

Record layouts provide information regarding 
the type of record, its size and the type of data 
contained in the record. Screen and report 
layouts describe what information is provided 
and necessary for input. 

Kayıt düzenleri, kayıt türüne, boyutuna ve 
kayıtta yer alan veri türüne ilişkin bilgi sağlar. 
Ekran ve rapor düzenleri, giriş için hangi 
bilgilerin sağlandığını ve gerekli olduğunu 
açıklar. 
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Recovery Kurtarma The phase in the incident response plan that 
ensures that affected systems or services are 
restored to a condition specified in the service 
delivery objectives (SDOs) or business continuity 
plan (BCP) 

Olay müdahale planında, etkilenen sistemlerin 
veya hizmetlerin hizmet sunum hedeflerinde 
(SDO'lar) veya iş sürekliliği planında (BCP) 
belirtilen bir duruma gelmesini sağlayan 
aşamadır. 
 

Recovery action Kurtarma eylemi Execution of a response or task according to a 
written procedure. 

Yazılı bir prosedüre göre bir müdahale veya 
görevin yürütülmesi. 
 

Recovery point objective 
(RPO) 

Kurtarma noktası 
hedefi (RPO) 

Determined based on the acceptable data loss 
in case of a disruption of operations. It indicates 
the earliest point in time that is acceptable to 
recover the data. The RPO effectively quantifies 
the permissible amount of data loss in case of 
interruption. 

İşlemlerin kesintiye uğraması durumunda kabul 
edilebilir veri kaybına dayalı olarak belirlenir. 
Verileri kurtarmak için kabul edilebilir en erken 
noktayı gösterir. RPO, kesinti durumunda izin 
verilen veri kaybı miktarını etkili bir şekilde 
ölçmektedir. 
 

Recovery strategy Kurtarma stratejisi An approach by an enterprise that will ensure its 
recovery and continuity in the face of a disaster 
or other major outage 
Scope Notes: Plans and methodologies are 
determined by the enterprise's strategy. There 
may be more than one methodology or solution 
for an enterprise's strategy.Examples of 
methodologies and solutions include:  
contracting for hot site or cold site, building an 
internal hot site or cold site, identifying an 
alternate work area, a consortium or reciprocal 
agreement, contracting for mobile recovery or 
crate and ship, and many others. 

Bir felaket veya diğer büyük bir kesinti 
karşısında kurtarma ve sürekliliğini sağlayacak 
bir işletme yaklaşımı. 
Kapsam Notları: Planlar ve metodolojiler 
kuruluşun stratejisi tarafından belirlenir. Bir 
kuruluşun stratejisi için birden fazla metodoloji 
veya çözüm olabilir. Metodolojiler ve çözümlerin 
örnekleri arasında şunlar yer alır: sıcak site veya 
soğuk site için sözleşme yapmak, şirkete ait bir 
sıcak site veya soğuk bir site oluşturmak, 
alternatif bir çalışma alanı belirlemek, bir 
konsorsiyum veya karşılıklı anlaşma yapmak, 
mobil kurtarma veya konteynır ve hızlı temin 
için sözleşme yapmak ve diğerleri. 
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Recovery testing Kurtarma testi A test to check the system’s ability to recover 
after a software or hardware failure. 

Sistemin bir yazılım veya donanım arızasından 
sonra kurtarma yeteneğini kontrol etmek için bir 
test türüdür. 
 

Recovery time objective 
(RTO) 

Kurtarma süresi hedefi 
(RTO) 

The amount of time allowed for the recovery of 
a business function or resource after a disaster 
occurs 

Bir felaket meydana geldikten sonra bir iş 
işlevinin veya kaynağın kurtarılmasına izin 
verilen süre miktarı. 
 

Redo logs Yineleme iz kayıtları Files maintained by a system, primarily a 
database management system (DBMS), for the 
purpose of reapplying changes following an 
error or outage recovery. 

Bir hata veya kesinti kurtarma işleminden sonra 
değişikliklerin yeniden uygulanması amacıyla bir 
sistem, öncelikle bir veritabanı yönetim sistemi 
(DBMS), tarafından tutulan dosyalar. 
 

Redundancy check Artıklık kontrolü Detects transmission errors by appending 
calculated bits onto the end of each segment of 
data. 
 

Her bir veri segmentinin sonuna hesaplanmış 
bitler ekleyerek iletim hatalarını tespit eder. 
 

Redundant Array of 
Inexpensive Disks (RAID) 

Bağımsız Diskler Yedek 
Dizisi (RAID) 

Provides performance improvements and fault-
tolerant capabilities via hardware or software 
solutions, by writing to a series of multiple disks 
to improve performance and/or save large files 
simultaneously. 

Performansı iyileştirmek ve / veya aynı anda 
büyük dosyaları kaydetmek için bir dizi çoklu 
diske yazarak donanım veya yazılım çözümleri 
aracılığıyla performans iyileştirmeleri ve hata 
toleranslı özellikler sağlar. 
 

Redundant site Yedekli site A recovery strategy involving the duplication of 
key IT components, including data or other key 
business processes, whereby fast recovery can 
take place. 

Veri veya diğer önemli iş süreçleri de dahil 
olmak üzere önemli BT bileşenlerinin 
çoğaltılmasını içeren bir kurtarma stratejisi olup, 
hızlı kurtarma gerçekleşebilir. 
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Reengineering Yeniden yapılama A process involving the extraction of 
components from existing systems and 
restructuring these components to develop new 
systems or to enhance the efficiency of existing 
systems 
Scope Notes: Existing software systems can be 
modernized to prolong their functionality. An 
example is a software code translator that can 
take an existing hierarchical database system 
and transpose it to a relational database system. 
Computer-aided software engineering (CASE) 
includes a source code reengineering feature. 

Mevcut sistemlerden bileşenlerin çıkarılmasını 
ve yeni sistemlerin geliştirilmesi veya mevcut 
sistemlerin verimliliğinin artırılması için bu 
bileşenlerin yeniden yapılandırılmasını içeren bir 
süreçtir. 
Kapsam Notları: Mevcut yazılım sistemleri, 
işlevselliklerinin sürdürülmesi için 
modernleştirilebilir. Bir örnek, mevcut bir 
hiyerarşik veri tabanı sistemini alıp ilişkisel bir 
veri tabanı sistemine aktarabilen bir yazılım kod 
çeviricisidir. Bilgisayar destekli yazılım 
mühendisliği (CASE) bir kaynak kodu yeniden 
yapılandırma özelliği içerir. 
 

Registered ports Kayıtlı portlar Registered ports--1024 through 49151: Listed by 
the IANA and on most systems can be used by 
ordinary user processes or programs executed 
by ordinary users 

Kayıtlı portlar- 1024 - 49151 arası: IANA 
tarafından listelenen ve çoğu sistemde sıradan 
kullanıcı işlemleri veya sıradan kullanıcılar 
tarafından yürütülen programlar tarafından 
kullanılabilir. 
 

Registration authority 
(RA) 

Kayıt otoritesi (RA) The individual institution that validates an 
entity's proof of identity and ownership of a key 
pair. 
 

Bir varlığın kimlik kanıtını ve bir anahtar çiftinin 
sahipliğini doğrulayan bireysel bir kurum. 
 

Regression testing Regresyon testi A testing technique used to retest earlier 
program abends or logical errors that occurred 
during the initial testing phase. 

Önceki programın normal dışı sonlandırmalarını 
veya ilk test aşamasında meydana gelen 
mantıksal hataları yeniden test etmek için 
kullanılan bir test tekniğidir. 
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Regulation Düzenleme Rules or laws defined and enforced by an 
authority to regulate conduct 

İdareyi düzenleme otoritesi tarafından 
tanımlanan ve uygulanan yönetmelik kuralları 
veya yasalar 
 

Regulatory requirements Yasal gereksinimler Rules or laws that regulate conduct and that the 
enterprise must obey to become compliant 

Kuruluşu düzenleyen kurallar veya yasalar ve 
işletmenin bunlara uyumlu hale gelmesi için 
uyması gereken kurallar 
 

Relational database 
management system 
(RDBMS) 

İlişkisel veritabanı 
yönetim sistemi 
(RDBMS) 

The general purpose of a database is to store 
and retrieve related information 
Scope Notes: Database management systems 
have evolved from hierarchal to network to 
relational models. Today, the most widely 
accepted database model is the relational 
model. The relational model has three major 
aspects:  structures, operations and integrity 
rules. An Oracle database is a collection of data 
that is treated as a unit. 
 

Bir veritabanının genel amacı, ilgili bilgileri 
saklamak ve almaktır. 
Kapsam Notları: Veri tabanı yönetim sistemleri, 
hiyerarşiden, ağa ve ilişkisel modellere doğru 
evrimleşmiştir. Günümüzde en yaygın kabul 
gören veritabanı modeli ilişkisel modeldir. 
İlişkisel modelin üç önemli yönü vardır: yapılar, 
işlemler ve bütünlük kuralları. Oracle veritabanı, 
birim olarak ele alınan bir veri topluluğudur. 
 

Relevant audit evidence İlgili denetim kanıtları Audit evidence is relevant if it pertains to the 
audit objectives and has a logical relationship to 
the findings and conclusions it is used to 
support. 
 

Denetim kanıtları, denetim hedefleriyle ilgili ise 
ve destekleyici bulgular ile elde edilen sonuçlar 
ile mantıklı bir ilişkiye sahipse anlamlıdır. 
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Relevant information İlgili bilgiler Relating to controls, tells the evaluator 
something meaningful about the operation of 
the underlying controls or control component. 
Information that directly confirms the operation 
of controls is most relevant. Information that 
relates indirectly to the operation of controls 
can also be relevant, but is less relevant than 
direct information. 
Scope Notes: Refer to COBIT 5 information 
quality goals 
 

Kontrollerle ilgili olarak, değerlendiriciye temel 
kontrollerin veya kontrol bileşeninin çalışması 
hakkında anlamlı fikir verir. Kontrollerin işleyişini 
doğrudan doğrulayan bilgiler en ilgili olanıdır. 
Dolaylı olarak kontrollerin işleyişine ilişkin 
bilgiler de ilgili olabilir, ancak doğrudan bilgiden 
daha az ilgilidir. 
Kapsam Notları: COBIT 5 bilgi kalitesi amacına 
bakınız. 
 

Reliable audit evidence Güvenilir denetim 
kanıtları 

Audit evidence is reliable if, in the IS auditor's 
opinion, it is valid, factual, objective and 
supportable. 

Denetim kanıtı, BS Denetçisinin görüşüne göre 
geçerli, olgusal, nesnel ve destekleyici nitelikte 
ise güvenilirdir. 
 

Reliable information Güvenilir bilgi Information that is accurate, verifiable and from 
an objective source. 
Scope Notes: Refer to COBIT 5 information 
quality goals 

Doğru, doğrulanabilir ve nesnel bir kaynaktan 
gelen bilgi. 
Kapsam Notları: COBIT 5 bilgi kalitesi amacına 
bakınız. 
 

Remediation Düzeltme After vulnerabilities are identified and assessed, 
appropriate remediation can take place to 
mitigate or eliminate the vulnerability 

Güvenlik açıkları belirlendikten ve 
değerlendirildikten sonra, güvenlik açığını 
azaltmak veya ortadan kaldırmak için uygun 
düzeltme yapılabilir. 
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Remote access service 
(RAS) 

Uzaktan erişim hizmeti 
(RAS) 

Refers to any combination of hardware and 
software to enable the remote access to tools or 
information that typically reside on a network of 
IT devices 
Scope Notes: Originally coined by Microsoft 
when referring to their built-in NT remote 
access tools, RAS was a service provided by 
Windows NT which allowed most of the services 
that would be available on a network to be 
accessed over a modem link. Over the years, 
many vendors have provided both hardware 
and software solutions to gain remote access to 
various types of networked information. In fact, 
most modern routers include a basic RAS 
capability that can be enabled for any dial-up 
interface. 

Genellikle bir BT cihazları ağında bulunan 
araçlara veya bilgilere uzaktan erişimi sağlayan 
herhangi bir donanım ve yazılım 
kombinasyonunu ifade eder. 
Kapsam Notları: Başlangıçta, yerleşik NT 
uzaktan erişim araçlarına ait Microsoft 
tarafından geliştirilen RAS, Windows NT 
tarafından sağlanan ve bir ağda kullanılabilen 
hizmetlerin çoğunun bir modem bağlantısı 
üzerinden erişilmesine izin veren bir hizmetti. 
Yıllar boyunca, birçok satıcı, çeşitli ağ bağlantılı 
bilgilere uzaktan erişim sağlamak için hem 
donanım hem de yazılım çözümleri sağlamıştır. 
Aslında, çoğu modern yönlendiriciler, herhangi 
bir çevirmeli arabirim için etkinleştirilebilen 
temel bir RAS özelliği içerir. 
 

Remote Authentication 
Dial-in User Service 
(RADIUS) 

Arayan Kullanıcı 
Kimliğini Uzaktan 
Doğrulama  Hizmeti 
(RADIUS) 
 

A type of service providing an authentication 
and accounting system often used for dial-up 
and remote access security. 

Çevirmeli ve uzaktan erişim güvenliği için sıklıkla 
kullanılan bir kimlik doğrulama ve kayıt sağlayan 
bir servis türü. 

Remote job entry (RJE) Uzaktan iş girişi (RJE) The transmission of job control language (JCL) 
and batches of transactions from a remote 
terminal location. 
 

İş kontrol dilinin (JCL) ve toplu  işlemlerin uzak 
bir terminal konumundan iletilmesi. 
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Remote procedure call 
(RPC) 

Uzaktan yordam çağrısı 
(RPC) 

The traditional Internet service protocol widely 
used for many years on UNIX-based operating 
systems and supported by the Internet 
Engineering Task Force (IETF) that allows a 
program on one computer to execute a program 
on another (e.g., server) 
Scope Notes: The primary benefit derived from 
its use is that a system developer need not 
develop specific procedures for the targeted 
computer system. For example, in a client-
server arrangement, the client program sends a 
message to the server with appropriate 
arguments, and the server returns a message 
containing the results of the program executed. 
Common Object Request Broker Architecture 
(CORBA) and Distributed Component Object 
Model (DCOM) are two newer object-oriented 
methods for related RPC functionality. 

UNIX tabanlı işletim sistemlerinde uzun yıllardır 
yaygın olarak kullanılan ve Internet Mühendisliği 
Görev Gücü (IETF) tarafından desteklenen ve bir 
bilgisayarda bir programın başka bilgisayardaki 
(örn., Sunucu)  bir programın çalıştırmasını 
sağlayan geleneksel Internet servis protokolü 
Kapsam Notları: Kullanımından elde edilen 
birincil fayda, bir sistem geliştiricisinin 
hedeflenen bilgisayar sistemi için özel 
prosedürler geliştirmesine gerek olmamasıdır. 
Örneğin, bir istemci-sunucu düzenlemesinde, 
istemci programı uygun argümanlarla sunucuya 
bir mesaj gönderir ve sunucu yürütülen 
programın sonuçlarını içeren bir mesajla buna 
geri dönüş yapar. Ortak Nesne Talebi 
Yönlendirme Mimarisi (CORBA) ve Dağıtılmış 
Bileşen Nesne Modeli (DCOM), ilgili RPC 
işlevselliği için iki yeni nesne temelli yöntemdir. 
 

Removable media Çıkarılabilir medya Any type of storage device that can be removed 
from the system while is running 

Çalışırken sistemden kaldırılabilen her türlü 
depolama aygıtı 
 

Repeaters Tekrarlayıcılar A physical layer device that regenerates and 
propagates electrical signals between two 
network segments 
Scope Notes: Repeaters receive signals from 
one network segment and amplify (regenerate) 
the signal to compensate for signals (analog or 
digital) distorted by transmission loss due to 
reduction of signal strength during transmission 
(i.e., attenuation) 

İki ağ segmenti arasındaki elektrik sinyallerini 
yeniden üreten ve yayan bir fiziksel katman 
aygıtı. 
Kapsam Notları: Tekrarlayıcılar, bir ağ 
segmentinden sinyalleri alır ve iletim sırasında 
sinyal mukavemetinin azaltılması (yani 
zayıflama) nedeniyle iletim kaybıyla bozulmuş 
sinyalleri (analog veya sayısal) telafi etmek için 
sinyali  güçlendirir (yeniden oluşturmak)  
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Replay Yeniden gönderme The ability to copy a message or stream of 
messages between two parties and replay 
(retransmit) them to one or more of the parties 

İki taraf arasındaki bir mesaj veya mesaj akışını 
kopyalama ve bunları bir veya daha fazla partiye 
tekrar gönderme (yeniden iletme) 
 

Replication Çoğaltma In its broad computing sense, involves the use 
of redundant software or hardware elements to 
provide availability and fault-tolerant 
capabilities.  In a database context, replication 
involves the sharing of data between databases 
to reduce workload among database servers, 
thereby improving client performance while 
maintaining consistency among all systems. 

Geniş çerçevede bilgi işlem bakış açısıyla, 
erişilebilirlik ve hataya dayanıklı yetkinlikler 
sağlamak için yedekli yazılım veya donanım 
öğelerinin kullanımını içerir. Bir veritabanı 
bağlamında, çoğaltma, veritabanı sunucuları 
arasında iş yükünü azaltmak için veri tabanları 
arasındaki veri paylaşımını içerir, böylece tüm 
sistemler arasında tutarlılığı korurken istemci 
performansını iyileştirir. 
 

Repository Depo An enterprise database that stores and 
organizes data. 

Verileri depolayan ve düzenleyen bir kurumsal 
veritabanı. 
 

Representation Temsil A signed or oral statement issued by 
management to professionals, where 
management declares that a current or future 
fact (e.g., process, system, procedure, policy) is 
or will be in a certain state, to the best of 
management’s knowledge. 

Yönetim tarafından  profesyonellere verilen, 
yönetimin bildiği kadarıyla mevcut veya 
gelecekteki bir olgunun (örneğin süreç, sistem, 
prosedür, politika) belirli bir durumda olduğunu 
veya ileride olacağını,  bildirdiği, imzalı veya 
sözlü bir beyan. 
 

Repudiation İnkar etme The denial by one of the parties to a transaction, 
or participation in all or part of that transaction, 
or of the content of communication related to 
that transaction. 

Taraflardan biri tarafından bir işlemin 
reddedilmesi veya bu işlemin tamamına veya bir 
kısmına veya bu işlemle ilgili iletişim içeriğini 
reddetme. 
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Reputation risk İtibar riski The current and prospective effect on earnings 
and capital arising from negative public opinion 
Scope Notes: Reputation risk affects a bank’s 
ability to establish new relationships or services, 
or to continue servicing existing relationships. It 
may expose the bank to litigation, financial loss 
or a decline in its customer base. A bank’s 
reputation can be damaged by Internet banking 
services that are executed poorly or otherwise 
alienate customers and the public. An Internet 
bank has a greater reputation risk as compared 
to a traditional brick-and-mortar bank, because 
it is easier for its customers to leave and go to a 
different Internet bank and since it cannot 
discuss any problems in person with the 
customer. 

Olumsuz kamuoyundan kaynaklanan  kazançlar 
ve sermaye üzerindeki mevcut ve muhtemel etki 
Kapsam Notları: İtibar riski, bir bankanın yeni 
ilişkiler veya hizmetler kurma veya mevcut 
ilişkilere hizmet vermeye devam etme 
yeteneğini etkiler. Bankayı davaya, finansal 
kayba ya da müşteri tabanındaki düşüşe maruz 
bırakabilir. Bir bankanın itibarı, müşteri ve 
kamuoyunu zayıf bir şekilde yürüten veya başka 
şekilde yabancılaştıran internet bankacılığı 
hizmetleri tarafından zarar görebilir. Bir internet 
bankası, geleneksel bir tuğla-harç bankasına 
kıyasla daha büyük bir itibar riskine sahiptir, 
çünkü müşterilerinin terketmesi ve farklı bir 
Internet bankasına gitmesi daha kolaydır, çünkü 
burada müşteri ile olan herhangi bir sorunu yüz 
yüze tartışamaz. 
 

Request for comments 
(RFC) 

Yorum Talebi (RFC) A document that has been approved by the 
Internet Engineering Task Force (IETF) becomes 
an RFC and is assigned a unique number once 
published 
Scope Notes: If the RFC gains enough interest, it 
may evolve into an Internet standard. 
 

Internet Mühendisliği Görev Gücü (IETF) 
tarafından onaylanmış bir belge RFC olur ve 
benzersiz bir numara verilerek yayınlanır. 
Kapsam Notları: RFC’nin yeterli ilgi görmesi 
halinde bir Internet standardına dönüşebilir. 
 

Request for proposal 
(RFP) 

Teklif Talebi (RFP) A document distributed to software vendors 
requesting them to submit a proposal to 
develop or provide a software product. 

Bir yazılım ürünü geliştirmek veya sunmak için 
bir teklif sunmalarını isteyen yazılım satıcılarına 
dağıtılan bir belge. 
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Requirements definition Gereksinim tanımı A technique used in which the affected user 
groups define the requirements of the system 
for meeting the defined needs 
Scope Notes: Some of these are business-, 
regulatory-, and security-related requirements 
as well as development-related requirements. 

Etkilenen kullanıcı gruplarının tanımladığı 
ihtiyaçları karşılamak için sistem 
gereksinimlerinin tanımladığı bir tekniktir. 
Kapsam Notları: Bunlardan bazıları iş ile ilgili, 
yasal ve güvenlikle ilgili gereksinimlerin yanı sıra 
geliştirme ile ilgili gereksinimlerdir. 
 

Residual risk Kalan risk The remaining risk after management has 
implemented a risk response. 

Yönetimin gerçekleştirdiği bir risk yanıtı sonrası 
kalan risk. 
 

Resilience Esneklik The ability of a system or network to resist 
failure or to recover quickly from any disruption, 
usually with minimal recognizable effect 

Bir sistemin veya ağın arızaya karşı direnç 
göstermesi veya genellikle en az farkedilebilen 
etki ile herhangi bir bozulumdan hızlı bir şekilde 
kurtarılması 
 

Resource Kaynak Any enterprise asset that can help the 
organization achieve its objectives  
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı 
olabilecek herhangi bir kurumsal varlık 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

Resource optimization Kaynak optimizasyonu One of the governance objectives. Involves 
effective, efficient and responsible use of all 
resources—human, financial, equipment, 
facilities, etc 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 

Yönetişim hedeflerinden birisidir. Tüm 
kaynakların - insan, finans, ekipman, tesisler, 
vb.- etkin, verimli ve sorumlu kullanımını içerir  
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

Responsible Sorumlu In a Responsible, Accountable, Consulted, 
Informed (RACI) chart, refers to the person who 
must ensure that activities are completed 
successfully. 
 

Sorumlu, Hesap Veren, Danışılan, Bilgilendirilen 
(RACI) tablosunda, faaliyetlerin başarıyla 
tamamlanmasını sağlayacak kişiyi ifade eder. 
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Return on investment 
(ROI) 

Yatırım geri dönüşü 
(ROI) 

A measure of operating performance and 
efficiency, computed in its simplest form by 
dividing net income by the total investment 
over the period being considered. 

Net yatırımın, dikkate alınan süre içindeki 
toplam yatırıma bölünmesiyle en basit şekliyle 
hesaplanan, işletme performansı ve 
verimliliğinin bir ölçüsüdür. 
 

Return-oriented attacks Geriye dönük saldırılar An exploit technique in which the attacker uses 
control of the call stack to indirectly execute 
cherry-picked machine instructions immediately 
prior to the return instruction in subroutines 
within the existing program code 

Saldırganın, mevcut program kodu içindeki 
altprogramlarda geri dönüş talimatından hemen 
önce dolaylı olarak uygun seçilmiş makina 
talimatlarını yürütmesi için çağrı yığınının 
kontrolünü kullandığı bir istismar tekniğidir. 
 

Reverse engineering Tersine mühendislik A software engineering technique whereby an 
existing application system code can be 
redesigned and coded using computer-aided 
software engineering (CASE) technology. 

Mevcut bir uygulama sistemi kodunun bilgisayar 
destekli yazılım mühendisliği (CASE) teknolojisi 
kullanılarak yeniden tasarlanıp kodlanabildiği bir 
yazılım mühendisliği tekniğidir. 
 

Ring configuration Halka yapılandırması Used in either token ring or fiber distributed 
data interface (FDDI) networks, all stations 
(nodes) are connected to a multi-station access 
unit (MSAU), that physically resembles a star-
type topology 
Scope Notes: A ring configuration is created 
when MSAUs are linked together in forming a 
network. Messages in the network are sent in a  
deterministic fashion from sender and receiver 
via a small frame, referred to as a token ring. To 
send a message, a sender obtains the token 
with the right priority as the token travels 
around the ring, with receiving nodes reading 
those messages addressed to it. 

Token halkası veya fiber dağıtım veri arabirimi 
(FDDI) ağlarında kullanılır, tüm istasyonlar (ağ 
düğümleri), fiziksel olarak yıldız tipi bir 
topolojiye benzeyen çok istasyonlu bir erişim 
birimine (MSAU) bağlanır. 
Kapsam Notları: MSAU'lar birbirine bağlanıp bir 
ağ oluşturduğunda bir halka yapılandırması 
oluşturulur. Ağdaki mesajlar, gönderici ve 
alıcıdan belirteçli bir şekilde token halkası olarak 
adlandırılan küçük bir çerçeve ile gönderilir. Bir 
mesaj göndermek için, gönderen tokenı 
halkanın etrafında hareket ederken onu doğru 
öncelikle alır. Alıcı düğümler kendilerine 
adreslenen tokenı alırlar. 
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Ring topology Halka topolojisi A type of local area network (LAN) architecture 
in which the cable forms a loop, with stations 
attached at intervals around the loop 
Scope Notes: In ring topology, signals 
transmitted around the ring take the form of 
messages. Each station receives the messages 
and each station determines, on the basis of an 
address, whether to accept or process a given 
message. However, after receiving a message, 
each station acts as a repeater, retransmitting 
the message at its original signal strength. 

Kablonun döngü etrafındaki aralıklarla eklenen 
istasyonlarla bir döngü oluşturduğu bir yerel 
alan ağı (LAN) mimarisi türüdür. 
Kapsam Notları: Halka topolojisinde, halka 
etrafında iletilen sinyaller mesaj formunu alır. 
Her istasyon mesajları alır ve her istasyon, bir 
adrese bağlı olarak belirli bir mesajı kabul etme 
veya işleme kararını verir. Bununla birlikte, bir 
mesaj alındıktan sonra, her istasyon, mesajı 
orijinal sinyal gücünde yeniden ileten bir 
tekrarlayıcı olarak hareket eder. 
 

Risk Risk The combination of the probability of an event 
and its consequence. (ISO/IEC 73). 

Bir olay olasılığının ve sonuçlarının 
kombinasyonu. (ISO / IEC 73). 
 

Risk acceptance Risk kabulü If the risk is within the enterprise's risk 
tolerance or if the cost of otherwise mitigating 
the risk is higher than the potential loss, the 
enterprise can assume the risk and absorb any 
losses 

Eğer risk, şirketin risk toleransı içinde ise veya 
değil de riskin başka bir şekilde azaltılmasının 
maliyeti potansiyel zarardan daha yüksek ise, 
işletme riski üstlenebilir ve herhangi bir kaybı 
sineye çekebilir. 
 

Risk aggregation Risk konsolidasyonu The process of integrating risk assessments at a 
corporate level to obtain a complete view on 
the overall risk for the enterprise. 

İşletmenin genel riski konusunda tam bir görüş 
sahibi olmak için tüm risk değerlendirmelerinin 
şirket düzeyinde entegre edilmesi süreci. 
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Risk analysis Risk analizi 1. A process by which frequency and magnitude 
of IT risk scenarios are estimated. 
2. The initial steps of risk management:  
analyzing the value of assets to the business, 
identifying threats to those assets and 
evaluating how vulnerable each asset is to those 
threats. 
Scope Notes: It often involves an evaluation of 
the probable frequency of a particular event, as 
well as the probable impact of that event. 

1. BT risk senaryolarının sıklığı ve büyüklüğünün 
tahmin edildiği bir süreç. 
2. Risk yönetiminin ilk adımları: varlıkların 
işletmeye olan değerlerinin analiz edilmesi, bu 
varlıklara yönelik tehditlerin belirlenmesi ve her 
bir varlığın bu tehditlere karşı ne kadar 
savunmasız olduğunun değerlendirilmesi. 
Kapsam Notları: Genellikle belirli bir olayın olası 
sıklığının yanı sıra bu olayın muhtemel etkisinin 
bir değerlendirmesini içerir. 
 

Risk appetite Risk iştahı The amount of risk, on a broad level, that an 
entity is willing to accept in pursuit of its 
mission. 

Bir işletmenin geniş açıdan görevini yerine 
getirmesi için kabul etmeye istekli olduğu geniş 
bir risk miktarı. 
 

Risk assessment Risk değerlendirme A process used to identify and evaluate risk and 
its potential effects. 
Scope Notes: Risk assessments are used to 
identify those items or areas that present the 
highest risk, vulnerability or exposure to the 
enterprise for inclusion in the IS annual audit 
plan. 
Risk assessments are also used to manage the 
project delivery and project benefit risk. 

Risk ve potansiyel etkilerini tanımlamak ve 
değerlendirmek için kullanılan bir süreç. 
Kapsam Notları: Risk değerlendirmeleri, bilgi 
sistemleri yıllık denetim planına dahil edilmek 
üzere en yüksek riski, savunmasızlığı veya 
işletmeye olan etkiyi içeren öğeleri veya alanları 
tanımlamak için kullanılır. 
Proje değerlendirme ve proje fayda riskini 
yönetmek için de risk değerlendirmeleri 
kullanılır. 
 

Risk avoidance Riskten kaçınma The process for systematically avoiding risk, 
constituting one approach to managing risk 

Riski yönetmek için bir yaklaşım oluşturan 
sistematik olarak riskten kaçınma süreci 
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Risk culture Risk kültürü The set of shared values and beliefs that 
governs attitudes toward risk-taking, care and 
integrity, and determines how openly risk and 
losses are reported and discussed. 

Risk alma, özen ve bütünlüğe yönelik tutumları 
düzenleyen ve açıkça risk ve kayıpların nasıl 
rapor edildiğini ve tartışıldığını belirleyen ortak 
değerler ve inançlar kümesi. 
 

Risk evaluation Risk irdelemesi The process of comparing the estimated risk 
against given risk criteria to determine the 
significance of the risk. [ISO/IEC Guide 73:2002]. 

Riskin önemini belirlemek için tahmini riskin 
verilen kriterlerine göre karşılaştırılması süreci. 
[ISO / IEC Guide 73: 2002]. 
 

Risk factor Risk faktörü A condition that can influence the frequency 
and/or magnitude and, ultimately, the business 
impact of IT-related events/scenarios 

Frekansı ve/veya büyüklüğü ve sonuç olarak BT 
ile ilgili olayların/senaryoların iş etkisini 
etkileyebilecek bir durum 
 

Risk indicator Risk göstergesi A metric capable of showing that the enterprise 
is subject to, or has a high probability of being 
subject to, a risk that exceeds the defined risk 
appetite 

İşletmenin tanımlanmış risk iştahını aşan bir 
riske maruz kaldığına veya bu riskin yüksek bir 
olasılık taşıdığına işaret eden bir ölçüttür. 
 

Risk management Risk yönetimi 1. The coordinated activities to direct and 
control an enterprise with regard to risk  
Scope Notes: In the International Standard, the 
term "control" is used as a synonym for 
"measure." (ISO/IEC Guide 73:2002) 
2. One of the governance objectives. Entails 
recognizing risk; assessing the impact and 
likelihood of that risk; and developing 
strategies, such as avoiding the risk, reducing 
the negative effect of the risk and/or 
transferring the risk, to manage it within the 
context of the enterprise's risk appetite.  
Scope Notes:  COBIT 5 perspective 
 

1. Bir işletmeyi riskle ilgili olarak yöneten ve 
kontrol eden koordine faaliyetler 
Kapsam Notları: Uluslararası Standartta, 
"kontrol" terimi "ölçü" ile eşanlamlı olarak 
kullanılır. (ISO / IEC Guide 73: 2002) 
2. Yönetişim hedeflerinden birisi. Riskin 
tanınmasını, bu riskin etkisinin ve olabilirliğinin 
değerlendirmesini, kuruluşun risk iştahı 
bağlamında risk yönetim stratejilerinin 
geliştirilmesini (örneğin, riskten kaçınma, riskin 
olumsuz etkisini azaltma ve/veya riski devretme) 
gerektirir . 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
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Risk map Risk haritası A (graphic) tool for ranking and displaying risk 
by defined ranges for frequency and magnitude. 

Frekans ve büyüklük için tanımlanmış aralıklarla 
riski sıralamak ve görüntülemek için bir grafik 
aracı. 
 

Risk mitigation Risk azaltma The management of risk through the use of 
countermeasures and controls 

Karşı tedbirlerin ve kontrollerin kullanılması 
yoluyla riskin yönetimi 
 

Risk owner Risk sahibi The person in whom the organization has 
invested the authority and accountability for 
making risk-based decisions and who owns the 
loss associated with a realized risk scenario. 
Scope Notes: The risk owner may not be 
responsible for the implementation of risk 
treatment. 
 

Kuruluşun, risk bazlı kararlar almak için 
yetkilendirildiği  ve hesap verebilir kıldığı ve 
gerçekleşen bir risk senaryosuna bağlı kayıpların 
sahibi olan  görevlendirdiği kişi. 
Kapsam Notları: Risk sahibi, risk işleme 
planlarının uygulanmasından sorumlu 
olmayabilir. 
 

Risk portfolio view Risk portföy görünümü 1. A method to identify interdependencies and 
interconnections among risk, as well as the 
effect of risk responses on multiple types of risk 
2. A method to estimate the aggregate impact 
of multiple types of risk (e.g., cascading and 
coincidental threat types/scenarios, risk 
concentration/correlation across silos) and the 
potential effect of risk response across multiple 
types of risk. 

1. Riskler arasındaki karşılıklı bağımlılıkları ve 
aradaki bağlantıları ve aynı zamanda birden 
fazla risk türü üzerinde risk yanıtlarının etkisini 
belirleyen bir yöntemdir. 
2. Çoklu risk türlerinin toplam etkisini (ör. 
Basamaklı ve tesadüfi tehdit türleri / 
senaryoları, silolar boyunca risk konsantrasyonu 
/ korelasyon) ve birden fazla risk türü karşısında 
risk yanıtının potansiyel etkisini tahmin etmenin 
bir yöntemi. 
 

Risk reduction Risk azaltma The implementation of controls or 
countermeasures to reduce the likelihood or 
impact of a risk to a level within the 
organization’s risk tolerance. 
 

Bir riskin olasılığını veya etkisini kurumun risk 
toleransı içindeki bir düzeye indirmek için 
kontrollerin veya karşı önlemlerin uygulanması. 
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Risk response Risk yanıtı Risk avoidance, risk acceptance, risk 
sharing/transfer, risk mitigation, leading to a 
situation that as much future residual risk 
(current risk with the risk response defined and 
implemented) as possible (usually depending on 
budgets available) falls within risk appetite 
limits. 
 

Gelecekteki muhtemel artık riskinin 
(tanımlanmış ve uygulanmış risk yanıtı olan 
mevcut risk) mümkün olduğunca (genellikle 
mevcut bütçelere bağlı olarak) risk iştahı sınırları 
içinde kalmasına yol açan riskten kaçınma, risk 
kabulü, risk paylaşımı / transferi, risk azaltma 
 

Risk scenario Risk senaryosu The tangible and assessable representation of 
risk. 
Scope Notes: One of the key information items 
needed to identify, analyze and respond to risk 
(COBIT 5 Process APO12) 
 

Riskin somut ve değerlendirilebilir temsili. 
Kapsam Notları: Riski tanımlamak, analiz etmek 
ve yanıtlamak için gerekli olan temel bilgi 
öğelerinden biri (COBIT 5 Process APO12) 
 

Risk sharing Risk paylaşımı Scope Notes: See Risk transfer 
 

Kapsam Notları: Bknz. Risk transferi 

Risk statement Risk bildirimi A description of the current conditions that may 
lead to the loss; and a description of the loss  
Source: Software Engineering Institute (SEI) 
Scope Notes: For a risk to be understandable, it 
must be expressed clearly. Such a treatment 
must include a description of the current 
conditions that may lead to the loss; and a 
description of the loss. 
 

Kayba yol açabilecek mevcut koşulların ve 
kaybın açıklaması 
Kaynak: Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) 
Kapsam Notları: Anlaşılabilir olması için risk açık 
bir şekilde ifade edilmelidir. Böyle bir yaklaşım, 
kayba yol açabilecek mevcut koşulların ve 
kaybın açıklamasını içermelidir. 

Risk tolerance Risk toleransı The acceptable level of variation that 
management is willing to allow for any 
particular risk as the enterprise  pursues its 
objectives. 
 

Yönetimin, hedeflerini gerçekleştirmesi 
anlamında herhangi bir özel riske izin vermeye 
istekli olduğu,  kabul edilebilir risk değişim 
aralığı. 
 



ISACA® Glossary of Terms                                                                                                                                                                   ISACA® Terimler Sözlüğü 

© 2018 ISACA. All rights reserved     © 2018 ISACA. Tüm hakları saklıdır. 
 
 

İngilizce Terim Türkçe Terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım 

Risk transfer Risk transferi The process of assigning risk to another 
enterprise, usually through the purchase of an 
insurance policy or by outsourcing the service. 
Scope Notes: Also known as risk sharing 
 

Genellikle bir sigorta poliçesi satın alarak veya 
hizmeti dışarıdan temin ederek başka bir 
kuruma risk atama süreci. 
Kapsam Notları: Risk paylaşımı olarak da bilinir. 
 

Risk treatment Risk işleme The process of selection and implementation of 
measures to modify risk (ISO/IEC Guide 
73:2002). 
 

Riski değiştirmek için önlemlerin seçimi ve 
uygulanması süreci (ISO / IEC Guide 73: 2002). 
 

Root cause analysis Kök neden analizi A process of diagnosis to establish the origins of 
events, which can be used for learning from 
consequences, typically from errors and 
problems. 

Sonuçlardan öğrenme amacıyla kullanılabilecek, 
genellikle hatalardan ve problemlerden 
kaynaklanan olayların kökenini saptamak için bir 
tanı süreci. 
 

Rootkit Kök kullanıcı takımı A software suite designed to aid an intruder in 
gaining unauthorized administrative access to a 
computer system. 

Bir bilgisayar sistemine yetkisiz, yönetsel erişimi 
kazanmada izinsiz giriş yapana yardım etmek 
için tasarlanmış bir yazılım paketi. 
 

Rotating standby Dönüşümlü Hazırda 
Bekleme 
 
 
 
 
 

A fail-over process in which there are two nodes 
(as in idle standby but without priority) 
Scope Notes: The node that enters the cluster 
first owns the resource group, and the second 
will join as a standby node. 

İkili bir düğümünün birbirine yük devretme 
süreci (önceliği olmayan boşta hazır beklemede 
olduğu gibi) 
Kapsam Notları: Kümeye giren düğüm, önce 
kaynak grubunun sahibidir ve ikincisi, bekleme 
düğümü olarak katılacaktır. 
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Rounding down Aşağı yuvarlama 
 

A method of computer fraud involving a 
computer code that instructs the computer to 
remove small amounts of money from an 
authorized computer transaction by rounding 
down to the nearest whole value denomination 
and rerouting the rounded off amount to the 
perpetrator’s account. 
 

Bir yazılım kodu ile onaylanmış bir bilgisayar 
işleminden küçük miktarlardaki parayı almak için 
en yakın tüm değere doğru aşağı yuvarlama ve 
yuvarlanan değeri de failin hesabına yeniden 
yönlendiren bir çeşit bilgisayar dolandırıcılığı 
 

Router Yönlendirici 
 

A networking device that can send (route) data 
packets from one local area network (LAN) or 
wide area network (WAN) to another, based on 
addressing at the network layer (Layer 3) in the 
open systems interconnection (OSI) model 
Scope Notes: Networks connected by routers 
can use different or similar networking 
protocols. Routers usually are capable of 
filtering packets based on parameters, such as 
source addresses, destination addresses, 
protocol and network applications (ports). 

Açık sistemler arası bağlantı (OSI) modelindeki 
ağ katmanında (Katman 3) adreslemeye dayalı 
olarak, bir yerel alan ağından (LAN) veya geniş 
alan ağından (WAN) diğerine veri paketlerini 
gönderebilen (yönlendirebilen) bir ağ cihazı 
Kapsam Notları: Yönlendiriciler tarafından 
bağlanan ağlar, farklı veya benzer ağ 
protokollerini kullanabilir. Yönlendiriciler 
genellikle, kaynak adresleri, hedef adresler, 
protokol ve ağ uygulamaları (portlar) gibi 
parametrelere göre paketleri filtreleyebilir. 
 

RS-232 interface RS-232 Arayüzü An interface between data terminal equipment 
and data communications equipment employing 
serial binary data interchange. 

Seri ikili veri alışverişini kullanan veri terminal 
ekipmanı ve veri iletişim ekipmanı arasındaki bir 
arayüz. 
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RSA RSA 
 

A public key cryptosystem developed by R. 
Rivest, A. Shamir and L. Adleman used for both 
encryption and digital signatures 
Scope Notes: The RSA has two different keys, 
the public encryption key and the secret 
decryption key. The strength of the RSA 
depends on the difficulty of the prime number 
factorization. For applications with high-level 
security, the number of the decryption key bits 
should be greater than 512 bits. 

Hem şifreleme hem de dijital imzalar için 
kullanılmış ve Rivest, A. Shamir ve L. Adleman 
tarafından geliştirilmiş bir açık anahtar şifreleme 
sistemidir. 
Kapsam Notları: RSA'nın ortak şifreleme 
anahtarı ve gizli şifre çözme anahtarı olmak 
üzere iki farklı anahtarı vardır. RSA ‘in gücü asal 
sayının çarpanlarına ayrılmasının zorluğuna 
bağlıdır. Üst düzey güvenlikli uygulamalar için 
şifre çözme anahtarının bit sayısı 512’den daha 
büyük olmalıdır. 
   

Rulebase Kural Tabanı 
 

The list of rules and/or guidance that is used to 
analyze event data. 

Olay verilerini analiz etmek için kullanılan 
kurallar listesi ve / veya rehberi 
 

Run instructions Çalıştırma talimatları 
 

Computer operating instructions which detail 
the step-by-step processes that are to occur so 
an application system can be properly executed;  
also identifies how to address problems that 
occur during processing. 

Bir uygulama sisteminin düzgün bir şekilde 
yürütülebilmesi için adım adım süreçleri 
detaylandıran bilgisayar işletim yönergeleridir. 
Ayrıca, işlem sırasında ortaya çıkan sorunların 
nasıl giderileceğini de tanımlar. 
 

Run-to-run totals Çalıştırılacak toplamlar 
 
 

Provide evidence that a program processes all 
input data and that it processed the data 
correctly. 

Bir programın tüm girdi verilerini işlediğine ve 
bu verileri doğru bir şekilde işlediğine dair kanıt 
sağlar. 
 

Safeguard Koruyucu 
 

A practice, procedure or mechanism that 
reduces risk. 

Riski azaltan bir uygulama, prosedür veya 
mekanizma. 
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Salami technique Salam dilimi tekniği 
 
 

A method of computer fraud involving a 
computer code that instructs the computer to 
slice off small amounts of money from an 
authorized computer transaction and reroute 
this amount to the perpetrator’s account. 

Bilgisayarın onaylanmış bir bilgisayar işleminden 
küçük miktarlarda para ayırmasını ve bu tutarı 
failin hesabına yeniden yönlendirmesini 
sağlayan bilgisayar kodu içeren bir bilgisayar 
dolandırıcılığı yöntemi. 
 

Sampling risk Örnekleme riski 
 

The probability that an IS auditor has reached 
an incorrect conclusion because an audit 
sample, rather than the entire population, was 
tested 
Scope Notes: While sampling risk can be 
reduced to an acceptably low level by using an 
appropriate sample size and selection method, 
it can never be eliminated. 

Bir BS denetçisinin tüm popülasyondan ziyade 
bir denetim örneği test etmesi nedeniyle yanlış 
bir sonuca ulaşma olasılığı 
Kapsam Notları: Örnekleme riski, uygun bir 
örnek büyüklüğü ve seçim yöntemi kullanılarak 
kabul edilebilir derecede düşük bir seviyeye 
indirilebilse de hiçbir zaman yok edilemez. 
 

Sampling stratification Zümrelere göre 
örnekleme  
 

The process of dividing a population into 
subpopulations with similar characteristics 
explicitly defined, so that each sampling unit can 
belong to only one stratum 

Bir popülasyonun benzer özelliklere sahip alt 
gruplara bölünmesi süreci açıkça tanımlanmıştır, 
böylece her bir örnekleme birimi sadece bir 
zümreye ait olabilir. 
 

Scheduling Çizelgeleme 
 

A method used in the information processing 
facility (IPF) to determine and establish the 
sequence of computer job processing. 

Bilgisayar iş işleme sırasını belirlemek ve kurmak 
için bilgi işlem tesislerinde (IPF) kullanılan bir 
yöntem. 
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Scope creep Kapsam Kayması 
 

Also called requirement creep, this refers to 
uncontrolled changes in a project’s scope 
Scope Notes: Scope creep can occur when the 
scope of a project is not properly defined, 
documented and controlled. Typically, the scope 
increase consists of either new products or new 
features of already approved products. Hence, 
the project team drifts away from its original 
purpose. Because of one’s tendency to focus on 
only one dimension of a project, scope creep 
can also result in a project team overrunning its 
original budget and schedule. For example, 
scope creep can be a result of poor change 
control, lack of proper identification of what 
products and features are required to bring 
about the achievement of project objectives in 
the first place, or a weak project manager or 
executive sponsor. 

Ayrıca gereksinim kayması olarak adlandırılan 
bu, bir projenin kapsamındaki kontrolsüz 
değişiklikler anlamına gelir. 
Kapsamı Notları: Bir projenin kapsamı uygun 
şekilde tanımlanmadığında, belgelenmediğinde 
ve kontrol edilmediğinde, kapsam kayması 
oluşabilir. Tipik olarak, kapsam büyümesi yeni 
ürünlerden veya zaten onaylanmış ürünlerin 
yeni özelliklerinden oluşur. Bu nedenden dolayı 
proje ekibi orijinal amacından uzaklaşır. Bir 
projenin yalnızca bir boyutuna odaklanma 
eğilimi nedeniyle, kapsam kayması aynı 
zamanda bir proje ekibinin orijinal bütçesini ve 
zamanlamasını aşmasıyla sonuçlanabilir. 
Örneğin, kapsam kayması zayıf değişim 
kontrolünün bir sonucu olabilir ya da proje 
hedeflerine ulaşılması için ilk olarak hangi ürün 
ve özelliklerin gerekli olduğunun düzgün 
belirlenememesinden veya zayıf bir proje 
yöneticisi veya yönetici sponsorundan olabilir. 
 

Scoping process Kapsam belirleme 
süreci 
 

Identifying the boundary or extent to which a 
process, procedure, certification, contract, etc., 
applies. 

Bir sürecin, prosedürün, sertifikasyonun, 
sözleşmenin, vb. sınırını veya kapsamını 
tanımlamak. 
 

Screening routers Koruyucu 
Yönlendiriciler 
 

A router configured to permit or deny traffic 
based on a set of permission rules installed by 
the administrator. 

Yönetici tarafından yüklenen bir dizi izin kuralına 
göre trafiğe izin vermek veya reddetmek üzere 
yapılandırılmış bir ağ yönlendirici. 
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Secure Electronic 
Transaction (SET) 

Güvenli Elektronik 
İşlem (SET) 
 

A standard that will ensure that credit card and 
associated payment order information travels 
safely and securely between the various 
involved parties on the Internet. 

Kredi kartı ve ilgili ödeme talimatı bilgilerinin 
internetteki çeşitli taraflar arasında güvenli ve 
güvenilir bir şekilde yolculuk etmesini 
sağlayacak bir standart. 
 

Secure Multipurpose 
Internet Mail Extensions 
(S/MIME) 

Güvenli Çok Amaçlı 
Internet Posta 
Uzantıları (S / MIME) 
 
 

Provides cryptographic security services for 
electronic messaging applications: 
authentication, message integrity and non-
repudiation of origin (using digital signatures) 
and privacy and data security (using encryption) 
to provide a consistent way to send and receive 
MIME data. (RFC 2311) 

Elektronik mesajlaşma uygulamaları için 
aşağıdaki şifreli güvenlik hizmetleri sağlar: MIME 
verilerini göndermek ve almak için tutarlı bir yol 
sağlayan kimlik doğrulama, mesaj bütünlüğü ve 
inkar edilememezlik (dijital imzalar kullanarak), 
mahremiyet ve veri güvenliği (şifreleme 
kullanarak). (RFC 2311) 
 

Secure Shell (SSH) Güvenli Shell (SSH) 
 

A secure, remote-access protocol used typically 
for system administration.   

Sistem yönetimi için tipik olarak kullanılan 
güvenli, uzaktan erişim protokolü. 
 

Secure Sockets Layer 
(SSL) 

Güvenli Yuvalar 
Katmanı (SSL) 
 
 

A protocol that is used to transmit private 
documents through the Internet 
Scope Notes: The SSL protocol uses a private 
key to encrypt the data that are to be 
transferred through the SSL connection. 

Özel belgeleri Internet üzerinden iletmek için 
kullanılan bir protokol 
Kapsam Notları: SSL protokolü, SSL bağlantısı 
üzerinden aktarılacak verileri şifrelemek için özel 
bir anahtar kullanır. 
 

Security administrator Güvenlik Yöneticisi 
 
 

The person responsible for implementing, 
monitoring and enforcing security rules 
established and authorized by management. 

Yönetim tarafından kurulan ve yetkilendirilen 
güvenlik kurallarının uygulanmasından, 
izlenmesinden ve uygulatılmasından sorumlu 
kişi. 
 

Security as a Service 
(SecaaS) 

Hizmet olarak Güvenlik 
(SecaaS) 
 

The next generation of managed security 
services dedicated to the delivery, over the 
Internet, of specialized information-security 
services. 
 

Özelleştirilmiş bilgi güvenliği hizmetlerinin 
internet üzerinden dağıtımına yönelik yeni nesil 
bir yönetilen güvenlik hizmeti. 
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Security awareness Güvenlik Farkındalığı 
 

The extent to which every member of an 
enterprise and every other individual who 
potentially has access to the enterprise's 
information  understand:  
- Security and the levels of security appropriate 
to the enterprise 
- The importance of security and consequences 
of a lack of security 
- Their individual responsibilities regarding 
security (and act accordingly). 
Scope Notes: This definition is based on the 
definition for IT security awareness as defined in 
Implementation Guide: How to Make Your 
Organization Aware of IT Security, European 
Security Forum (ESF), London, 1993 
 

Kuruluşun her üyesinin ve kuruluşun bilgilerine 
erişme potansiyeline sahip olan her bireyin bir 
ölçüde anlaması gereken:  
- Güvenlik ve kuruluşa uygun güvenlik seviyeleri 
- Güvenliğin önemi ve güvenlik eksikliğinin 
sonuçları 
- Güvenlik ile ilgili bireysel sorumluluklar (ve 
buna göre nasıl hareket edilmesi gerektiği). 
Kapsam Notları: Bu, Uygulama Kılavuzu : 
"Kuruluşunuzu Nasıl BT Güvenliği Farkındalığına 
Ulaştırırsınız, Avrupa Güvenlik Forumu (ESF), 
Londra, 1993" 'nda tanımlanan BT güvenlik 
farkındalığının tanımına dayanmaktadır. 
 

Security awareness 
campaign 

Güvenlik farkındalığı 
kampanyası 

A predefined, organized number of actions 
aimed at improving the security awareness of a 
special target audience about a specific security 
problem. Each security awareness program 
consists of a number of security awareness 
campaigns. 

Özel bir hedef kitlenin güvenlik farkındalığını 
belirli bir güvenlik sorunu hakkında iyileştirmeyi 
amaçlayan önceden tanımlanmış, organize bir 
dizi eylem. Her bir güvenlik farkındalığı 
programı, bir dizi güvenlik farkındalığı 
kampanyası içerir. 
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Security awareness 
coordinator 

Güvenlik Farkındalığı 
Koordinatörü 
 
 

The individual responsible for setting up and 
maintaining the security awareness program 
and coordinating the different campaigns and 
efforts of the various groups involved in the 
program. He/she is also responsible for making 
sure that all materials are prepared, 
advocates/trainers are trained, campaigns are 
scheduled, events are publicized and the 
program as a whole moves forward. 

Güvenlik farkındalığı programının 
oluşturulmasından ve sürdürülmesinden ve 
programda yer alan çeşitli grupların farklı 
kampanya ve çabalarının koordinasyonundan 
sorumlu kişi. Ayrıca, tüm materyallerin 
hazırlanmasından, savunucuların / eğitmenlerin 
eğitildiğinden, kampanyaların planlandığından, 
etkinliklerin duyurulduğundan ve programın bir 
bütün olarak ilerlediğinden emin olmakla 
sorumludur. 
 

Security awareness 
program 

Güvenlik farkındalığı 
programı 
 

A clearly and formally defined plan, structured 
approach, and set of related activities and 
procedures with the objective of realizing and 
maintaining a security-aware culture 
Scope Notes: This definition clearly states that it 
is about realizing and maintaining a security-
aware culture, meaning attaining and sustaining 
security awareness at all times. This implies that 
a security awareness program is not a one-time 
effort, but a continuous process. 

Güvenlik farkındalığına sahip bir kültürün 
gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla açık 
ve resmi olarak tanımlanmış bir plan, 
yapılandırılmış yaklaşım ve ilgili faaliyet ve 
prosedürler kümesi.  
Kapsam Notları: Bu tanım, güvenlik bilincinin 
elde edilmesi ve sürdürülmesi anlamında, her 
zaman güvenlik farkındalığının elde edilmesi ve 
sürdürülmesi anlamına geldiğini açıkça 
belirtmektedir. Bu, bir güvenlik farkındalığı 
programının tek seferlik bir çaba değil, sürekli 
bir süreç olduğunu ima eder. 
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Security forum Güvenlik forumu 
 
 

Responsible for information security governance 
within the enterprise 
Scope Notes: A security forum can be part of an 
existing management body. Because 
information security is a business responsibility 
shared by all members of the executive 
management team, the forum needs to involve 
executives from all significant parts of the 
enterprise. Typically, a security forum has the 
following tasks and responsibilities:  
- Defining a security strategy in line with the 
business strategy  
- Identifying security requirements  
- Establishing a security policy  
- Drawing up an overall security program or plan 
- Approving major initiatives to enhance 
information security 
- Reviewing and monitoring information security 
incidents 
- Monitoring significant changes in the exposure 
of information assets to major threats 

Kurum içindeki bilgi güvenliği yönetişiminden 
sorumlu birim  
Kapsam Notları: Bir güvenlik forumu mevcut bir 
yönetim organının bir parçası olabilir. Çünkü, 
bilgi güvenliği, üst yönetim ekibinin tüm üyeleri 
tarafından paylaşılan bir iş sorumluluğu 
olduğundan foruma, işletmenin tüm önemli 
kısımlarından gelen yöneticilerin dahil olması 
gerekir. Tipik olarak, bir güvenlik forumu 
aşağıdaki görev ve sorumluluklara sahiptir: 
- İş stratejisi doğrultusunda bir güvenlik stratejisi 
tanımlamak 
- Güvenlik gereksinimlerini belirlemek 
- Bir güvenlik politikası oluşturmak 
- Genel bir güvenlik programı veya planı 
hazırlamak 
- Bilgi güvenliğini artırmak için büyük çaplı 
girişimlerin onaylamak 
- Bilgi güvenliği olaylarının gözden geçirmek ve 
izlemek 
- Bilgi varlıklarının büyük tehditlere maruz 
kaldığında oluşan önemli değişiklikleri izlemek 
 

Security incident Güvenlik olayı 
 

A series of unexpected events that involves an 
attack or series of attacks (compromise and/or 
breach of security) at one or more sites.A 
security incident normally includes an 
estimation of its level of impact. A limited 
number of impact levels are defined and, for 
each, the specific actions required and the 
people who need to be notified are identified. 
 

Bir veya daha fazla sitede bir saldırı veya ardışık 
saldırılar (güvenliğin bozulması ve / veya ihlali) 
içeren bir dizi beklenmedik olay. Bir güvenlik 
olayı normalde  bunun etki seviyesinin bir 
tahminini içerir. Sınırlı sayıda etki seviyesi 
tanımlanır ve her biri için gereken özel eylemler 
ve bildirim yapılması gereken kişiler tespit edilir. 
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Security management Güvenlik yönetimi 
 

The process of establishing and maintaining 
security for a computer or network system 
Scope Notes: The stages of the process of 
security management include prevention of 
security problems, detection of intrusions, and 
investigation of intrusions and resolution. In 
network management, the stages are:  
controlling access to the network and resources, 
finding intrusions, identifying entry points for 
intruders and repairing or otherwise closing 
those avenues of access. 

Bir bilgisayar veya ağ sistemi için güvenliğin 
oluşturulması ve sürdürülmesi süreci 
Kapsam Notları: Güvenlik yönetimi sürecinin 
aşamaları arasında güvenlik sorunlarının 
önlenmesi, izinsiz girişlerin tespit edilmesi ve 
izinsiz girişlerin ve çözümlerinin araştırılması yer 
almaktadır. Ağ yönetiminde aşamalar şunlardır: 
ağa ve kaynaklara erişimi kontrol etmek, izinsiz 
girişleri bulmak, izinsiz girenlerin giriş noktalarını 
belirlemek ve bu erişim yollarını engellemek ya 
da kapatmak. 
 

Security metrics Güvenlik ölçütleri 
 

A standard of measurement used in 
management of security-related activities. 

Güvenlikle ilgili faaliyetlerin yönetiminde 
kullanılan ölçümün bir standardı 
 

Security perimeter Güvenlik Kapsam Alanı  
 

The boundary that defines the area of security 
concern and security policy coverage. 

Güvenlik ilgi alanını ve güvenlik politikası 
kapsamını tanımlayan sınır. 
 

Security policy Güvenlik politikası 
 

A high-level document representing an 
enterprise’s information security philosophy 
and commitment. 
 

Bir işletmenin güvenlik felsefesini ve 
taahhüdünü gösteren yüksek seviye bir belge 
 

Security procedures Güvenlik prosedürleri 
 

The formal documentation of operational steps 
and processes that specify how security goals 
and objectives set forward in the security policy 
and standards are to be achieved. 

Güvenlik politikası ve standartlarında güvenlik 
amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını  
belirleyen operasyonel adımların ve süreçlerin 
resmi dokümantasyonu 
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Security software Güvenlik yazılımı 
 

Software used to administer security, which 
usually includes authentication of users, access 
granting according to predefined rules, 
monitoring and reporting functions. 

Genellikle kullanıcıların kimlik doğrulamasını, 
önceden tanımlanmış kurallara göre erişim izni 
verilmesini, izleme ve raporlama işlevlerini 
içeren güvenliği yönetmek için kullanılan 
yazılımlar 
 

Security standards Güvenlik standartları 
 

Practices, directives, guidelines, principles or 
baselines that state what needs to be done and 
focus areas of current relevance and concern; 
they are a translation of issues already 
mentioned in the security policy. 

Yapılması gerekenleri ifade eden uygulamalar, 
direktifler, kılavuzlar, ilkeler veya referans 
çizgileri ve mevcut bağıntılılık ve endişenin odak 
alanları; Güvenlik politikasında halihazırda 
bahsedilen sorunların bir tercümesidir. 
 

Security testing Güvenlik testi 
 

Ensuring that the modified or new system 
includes appropriate controls and does not 
introduce any security holes that might 
compromise other systems or misuses of the 
system or its information. 

Değiştirilmiş veya yeni sistemin uygun kontroller 
içermesini ve bunların diğer sistemlerin ele 
geçirilmesine veya sistemi ve sistemdeki 
bilgilerin yanlış kullanılmasını tehlikeye 
atabilecek herhangi bir güvenlik açıklığı 
getirmemesini sağlamak. 
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Security/transaction risk Güvenlik/işlem riski 
 

The current and prospective risk to earnings and 
capital arising from fraud, error and the inability 
to deliver products or services, maintain a 
competitive position, and manage information 
Scope Notes: Security risk is evident in each 
product and service offered, and it encompasses 
product development and delivery, transaction 
processing, systems development, computing 
systems, complexity of products and services 
and the internal control environment. A high 
level of security risk may exist with Internet 
banking products, particularly if those lines of 
business are not adequately planned, 
implemented and monitored. 

Dolandırıcılıktan, hatadan, ürünleri veya 
hizmetleri sunamamadan, rekabetçi bir 
pozisyonu koruyamamadan ve bilgileri 
yönetememeden kaynaklanan kazanç ve 
sermaye için geçerli ve muhtemel risk. 
Kapsam Notları: Her ürün ve verilen hizmette 
güvenlik riski belirgindir ve risk, ürün geliştirme 
ve teslimat, işlem prosesi, sistem geliştirme, 
bilgi işlem sistemleri, ürün ve hizmetlerin 
karmaşıklığı ve iç kontrol ortamını kapsar. 
Internet bankacılığı ürünlerinde, özellikle de bu 
iş kollarının yeterince planlanmadığı, 
uygulanmadığı ve izlenmediği durumlarda, 
yüksek düzeyde bir güvenlik riski söz konusu 
olabilir. 
 

Segregation/separation 
of duties (SoD) 

Görevlerin 
ayrıştırılması/ayrılması 
(SoD) 
 

A basic internal control that prevents or detects 
errors and irregularities by assigning to separate 
individuals the responsibility for initiating and 
recording transactions and for the custody of 
assets 
Scope Notes: Segregation/separation of duties 
is commonly used in large IT organizations so 
that no single person is in a position to 
introduce fraudulent or malicious code without 
detection. 
 

Ayrı şahıslara, işlemlerin başlatılması ve kayıt 
altına alınması ve varlıkların gözetimi için 
sorumluluk üstlenerek hata ve usulsüzlükleri 
önleyen veya tespit eden temel bir iç kontrol. 
Kapsam Notları: Görevlerin ayrıştırılması / 
ayrılması, büyük BT kuruluşlarında yaygın olarak 
kullanılır, böylece hiçbir kişi, tespit edilmeksizin 
hileli veya kötü niyetli kodları tanıtamaz. 
 

Sensitivity Hassasiyet 
 

A measure of the impact that improper 
disclosure of information may have on an 
enterprise. 
 

Bilginin uygunsuz şekilde ifşa edilmesinin bir 
işletme üzerindeki etkisinin bir ölçüsüdür. 
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Sequence check Sıra kontrolü 
 

Verification that the control number follows 
sequentially and any control numbers out of 
sequence are rejected or noted on an exception 
report for further research 
Scope Notes: Can be alpha or numeric and 
usually utilizes a key field 

Kontrol numarasının ardışık olarak takip 
edildiğini ve sıra dışı kontrol numaralarının 
reddedildiğini ya da daha fazla araştırma için bir 
istisna raporunda not edildiğini doğrulamak. 
Kapsam Notları: Alfa ve nümerik olabilir ve 
genellikle bir anahtar alanı kullanır 
 

Sequential file Sıralı dosya 
 
 
 

A computer file storage format in which one 
record follows another 
Scope Notes: Records can be accessed 
sequentially only. It is required with magnetic 
tape. 

Bir kaydın diğerini izlediği bir bilgisayar dosya 
depolama formatı 
Kapsam Notları: Kayıtlar sadece sıralı olarak 
erişilebilirler. Bu durum, manyetik teyplere 
erişimde de vardır. 
 

Service bureau Hizmet bürosu 
 

A computer facility that provides data 
processing services to clients on a continual 
basis. 
 

Müşterilerine sürekli olarak bilgi işlem hizmetleri 
sunan bir bilgisayar tesisi. 
 

Service catalogue Hizmet kataloğu Structured information on all IT services 
available to customers  
Scope Notes: COBIT 5 perspective 
 

Müşterilere sağlanan tüm BT hizmetleri 
hakkında yapılandırılmış bilgiler 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

Service delivery objective 
(SDO) 

Hizmet sunum hedefi 
(SDO) 
 

Directly related to the business needs, SDO is 
the level of services to be reached during the 
alternate process mode until the normal 
situation is restored. 
 

Doğrudan iş ihtiyaçları ile ilgili olarak, SDO, 
normal durum geri yüklenene kadar alternatif 
işlem modunda ulaşılacak hizmet seviyesidir. 
 

Service desk Hizmet masası 
 

The point of contact within the IT organization 
for users of IT services. 

BT hizmetleri kullanıcıları için BT 
organizasyonundaki temas noktası 
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Service level agreement 
(SLA) 

Hizmet seviye 
anlaşması (SLA) 
 

An agreement, preferably documented, 
between a service provider and the 
customer(s)/user(s) that defines minimum 
performance targets for a service and how they 
will be measured. 

Bir hizmet sağlayıcı ile bir hizmet için asgari 
performans hedeflerini ve bunların nasıl 
ölçüleceğini tanımlayan müşteri (ler) / kullanıcı 
(lar) arasında, tercihen belgelendirilen, bir 
anlaşma 
 

Service provider Hizmet sağlayıcı 
 

An organization supplying services to one or 
more (internal or external) customers. 

Bir veya daha fazla (dahili veya harici) müşteriye 
hizmet veren kuruluş 
 

Service Set Identifier 
(SSID) 

Hizmet seti tanımlayıcı 
(SSID) 
 

A 32-character unique identifier attached to the 
header of packets sent over a wireless local area 
network (WLAN) that acts as a password when a 
mobile device tries to connect to the base 
station subsystem (BSS) 
Scope Notes: The SSID differentiates one WLAN 
from another so all access points and all devices 
attempting to connect to a specific WLAN must 
use the same SSID. A device will not be 
permitted to join the BSS unless it can provide 
the unique SSID. Because an SSID can be sniffed 
in plaintext from a packet, it does not supply 
any security to the network. An SSID is also 
referred to as a network name, because it is a 
name that identifies a wireless network. 

Bir mobil cihaz, baz istasyon alt sistemine (BSS) 
bağlanmaya çalıştığında parola görevi gören, 
kablosuz yerel alan ağı (WLAN) üzerinden 
gönderilen paketlerin başlığına eklenen 32 
karakterden oluşan benzersiz bir tanımlayıcı. 
Kapsam Notları: SSID, bir WLAN'ı diğerinden 
ayırır, böylece tüm erişim noktaları ve belirli bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışan tüm cihazlar aynı 
SSID'yi kullanmalıdır. Benzersiz SSID'yi 
sağlayamadığı sürece, bir cihazın BSS'ye 
bağlanmasına izin verilmeyecektir. Bir SSID, bir 
paketten düz metin içinde dinlenebileceğinden, 
ağa herhangi bir güvenlik sağlamaz. Bir SSID, bir 
ağ adı olarak da anılır, çünkü bir kablosuz ağı 
tanımlayan bir addır. 
 

Service user Hizmet kullanıcısı 
 

The organization using the outsourced service. Dış kaynaklı hizmeti kullanan kuruluş 

Service-oriented 
architecture (SOA) 

Servis-odaklı mimari 
 

A cloud-based library of proven, functional 
software applets that are able to be connected 
together to become a useful online application. 

Yararlı bir çevrimiçi uygulama haline gelmek için 
birbirine bağlanmış, kanıtlanmış, işlevsel yazılım 
uygulamalarının bulut tabanlı bir kütüphanesi. 
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Servlet Servlet 
 

A Java applet or a small program that runs 
within a web server environment 
Scope Notes: A Java servlet is similar to a 
common gateway interface (CGI) program, but 
unlike a CGI program, once started, it stays in 
memory and can fulfill multiple requests, 
thereby saving server execution time and 
speeding up the services. 

Bir web sunucu içinde koşan bir java programı 
veya küçük bir program. 
Kapsam Notları: Bir Java servleti bir ortak ağ 
geçidi arayüzü (CGI) programına benzer, ancak 
bir CGI programının aksine, bir kez 
başlatıldığında, bellekte kalır ve çoklu istekleri 
yerine getirebilir, böylece sunucu yürütme 
süresini ve servis hızını arttırabilir. 
  

Session border controller 
(SBC) 

Oturum sınır 
kontrolörü (SBC) 
 

Provide security features for voice-over IP (VoIP) 
traffic similar to that provided by firewalls 
Scope Notes: SBCs can be configured to filter 
specific VoIP protocols, monitor for denial-of-
service (DOS) attacks, and provide network 
address and protocol translation features. 

Güvenlik duvarları tarafından sağlananlara 
benzer, sesli IP (VoIP) trafiği için güvenlik 
özellikleri sağlar 
Kapsam Notları: SBC'ler belirli VoIP 
protokollerini filtrelemek, hizmet engelleme 
(DoS) saldırılarını izlemek ve ağ adresi ve 
protokol çeviri özellikleri sağlamak için 
yapılandırılabilir.  
 

Shell Shell 
 

The interface between the user and the system. Kullanıcı ve sistem arasındaki arayüz. 
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Shell programming Shell programlama 
 

A script written for the shell, or command line 
interpreter, of an operating system; it is often 
considered a simple domain-specific 
programming language 
Scope Notes: Typical operations performed by 
shell scripts include file manipulation, program 
execution and printing text.  Usually, shell script 
refers to scripts written for a UNIX shell, while 
command.com (DOS) and cmd.exe (Windows) 
command line scripts are usually called batch 
files.  Many shell script interpreters double as a 
command line interface such as the various 
UNIX shells, Windows PowerShell or the MS-
DOS command.com.  Others, such as 
AppleScript, add scripting capability to 
computing environments lacking a command 
line interface.  Other examples of programming 
languages primarily intended for shell scripting 
include digital command language (DCL) and job 
control language (JCL). 

Bir işletim sisteminin shelli veya komut satırı 
yorumlayıcısı için yazılmış bir komut dosyası; 
genellikle basit bir alana özgü programlama dili 
olarak kabul edilir. 
Kapsam Notları: Shell komut dosyası (betik) 
tarafından gerçekleştirilen tipik işlemler 
arasında dosya işleme, program çalıştırma ve 
metin yazdırma bulunur. Çoğunlukla shell komut 
dosyası (betiği), UNIX shell ile yazılan komut 
dosyalarını ifade ederken, command.com (DOS) 
ve cmd.exe (Windows) komut satırı komut 
dosyaları genellikle toplu iş dosyaları olarak 
adlandırılır. Birçok shell betiği yorumlayıcısı, 
çeşitli UNIX shelleri (bsh, csh vs) , Windows 
PowerShell veya MS-DOS command.com gibi bir 
komut satırı arayüzü işlemi olarak ikiye katlanır. 
AppleScript gibi diğerleri, bir komut satırı 
arayüzü olmayan bilgi işlem ortamlarına komut 
dosyası oluşturma yeteneği ekler. Shell 
betikleme için öncelikli olarak kullanılan 
programlama dillerinin diğer örnekleri arasında 
dijital komut dili (DCL) ve iş kontrol dili (JCL) 
bulunmaktadır. 
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Significant deficiency Önemli (büyük) eksiklik 
 

A deficiency or a combination of deficiencies, in 
internal control, that is less severe than a 
material weakness, yet important enough to 
merit attention by those responsible for 
oversight. 
Scope Notes: A material weakness is a 
significant deficiency or a combination of 
significant deficiencies that results in more than 
a remote likelihood of an undesirable event(s) 
not being prevented or detected. 
 

İç kontrolde bir eksiklik veya eksikliklerin bir 
kombinasyonu, çok önemli bir zayıflıktan daha 
az şiddetlidir, ancak gözetimden sorumlu 
olanların dikkatini çekecek kadar da önemlidir. 
Kapsam Notları: Bir çok önemli zayıflık, 
istenmeyen bir olayın önlenememesi veya tespit 
edilmemesi olasılığından daha fazlasıyla 
sonuçlanan büyük bir eksiklik veya büyük 
eksikliklerin birleşimidir. 
 

Sign-on procedure Oturum açma 
prosedürü 
 

The procedure performed by a user to gain 
access to an application or operating system 
Scope Notes: If the user is properly identified 
and authenticated by the system’s security, they 
will be able to access the software. 

Bir uygulama veya işletim sistemine erişim 
yapmak için kullanıcı tarafından gerçekleştirilen 
prosedür 
Kapsam Notları: Kullanıcılar sistem güvenliği ile 
doğru bir şekilde tanımlanmış ve doğrulanmışsa, 
yazılıma erişebileceklerdir. 
 

Simple fail-over Basit yük devretme 
 

A fail-over process in which the primary node 
owns the resource group 
Scope Notes: The backup node runs a non-
critical application (e.g., a development or test 
environment) and takes over the critical 
resource group, but not vice versa. 

Birincil düğümün kaynak grubunun sahibi 
olduğu bir yük devretme süreci 
Kapsam Notları: Yedek düğüm, kritik olmayan 
bir uygulamayı (ör. geliştirme veya test ortamı) 
çalıştırır ve kritik kaynak grubunu devralır, ancak 
bunun tersini değil. 
 

Simple Mail Transport 
Protocol (SMTP) 

Basit Posta Aktarım 
Protokolü (SMTP) 
 

The standard electronic mail (e-mail) protocol 
on the Internet 

Internetteki standart elektronik posta (e-posta) 
protokolü 
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Simple Object Access 
Protocol (SOAP) 

Basit Nesne Erişim 
Protokolü (SOAP) 
 
 

A platform-independent formatted protocol 
based on extensible markup language (XML) 
enabling applications to communicate with each 
other over the Internet 
Scope Notes: Use of SOAP may provide a 
significant security risk to web application 
operations because use of SOAP piggybacks 
onto a web-based document object model and 
is transmitted via HyperText Transfer Protocol 
(HTTP) (port 80) to penetrate server firewalls, 
which are usually configured to accept port 80 
and port 21 File Transfer Protocol (FTP) 
requests. Web-based document models define 
how objects on a web page are associated with 
each other and how they can be manipulated 
while being sent from a server to a client 
browser. SOAP typically relies on XML for 
presentation formatting and also adds 
appropriate HTTP-based headers to send it. 
SOAP forms the foundation layer of the web 
services stack, providing a basic messaging 
framework on which more abstract layers can 
build. There are several different types of 
messaging patterns in SOAP, but by far the most 
common is the Remote Procedure Call (RPC) 
pattern, in which one network node (the client) 
sends a request message to another node (the 
server), and the server immediately sends a 
response message to the client. 
 

Uygulamaların birbirleriyle Internet üzerinden 
iletişim kurmasını sağlayan genişletilebilir 
işaretleme diline (XML) dayanan, platformdan 
bağımsız formatlanmış bir protokol. 
Kapsam Notları: SOAP kullanımı web 
uygulaması işlemlerine önemli bir güvenlik riski 
getirir, çünkü SOAP kullanımı web tabanlı bir 
belge nesne modeli üzerine bindirilir ve 
genellikle port  80 ve port 21 Dosya Aktarım 
Protokolü (FTP) isteklerini kabul edecek şekilde 
yapılandırılmış sunucu güvenlik duvarlarına 
nüfuz etmek için Köprü Metin Aktarım Protokolü 
(HTTP) (port 80) yoluyla iletilir. Web tabanlı 
belge modelleri, bir web sayfasındaki nesnelerin 
birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiğini ve bir 
sunucudan bir istemci tarayıcısına gönderilirken 
nasıl yönlendirilebileceklerini tanımlar. SOAP 
genellikle sunum biçimlendirmesi için XML'e 
dayanır ve ayrıca göndermek için uygun HTTP 
tabanlı üstbilgileri ekler. SOAP, web hizmetleri 
yığınının temel katmanını oluşturarak, daha 
soyut katmanların oluşturabileceği temel bir 
mesajlaşma çerçevesi sağlar. SOAP'ta birkaç 
farklı mesajlaşma şekli vardır, ancak en yaygın 
olarak, bir ağ düğümü (istemci) başka bir 
düğüme (sunucu) bir istek iletisi gönderen, 
sunucunun istemciye hemen yanıt mesajı 
gönderdiği Uzak Prosedür Çağrısı (RPC) kalıbıdır. 
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Single factor 
authentication (SFA) 

Tek faktörlü kimlik 
doğrulaması (SFA) 
 

Authentication process that requires only the 
user ID and password to grant access 

Erişim vermek için sadece kullanıcı ID ve 
şifresine gerek duyan kimlik doğrulama süreci 

Single point of failure Tek arıza noktası A resource whose loss will result in the loss of 
service or production. 

Kaybı, hizmet veya üretim kaybına neden olacak 
bir kaynaktır 
 

Skill Beceri 
 

The learned capacity to achieve pre-determined 
results  
Scope Notes: COBIT 5 perspective 
 

Önceden tanımlanmış sonuçlara ulaşmak için 
gerekli öğrenilmiş kapasite 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı 
 

Slack time (float) Zaman payı (sapma) 
 

Time in the project schedule, the use of which 
does not affect the project’s critical path; the 
minimum time to complete the project based 
on the estimated time for each project segment 
and their relationships 
Scope Notes: Slack time is commonly referred 
to as "float" and generally is not "owned" by 
either party to the transaction. 
 

Proje planında geçen süre, kullanımı projenin 
kritik yolunu etkilemez; Her proje segmenti için 
tahmini süreye ve ilişkilerine göre projeyi 
tamamlamak için minimum süre. 
Kapsam Notları: Zaman payı genellikle "sapma" 
olarak adlandırılır ve genellikle işlem 
taraflarından herhangi birine "ait" değildir. 
 

SMART SMART 
 

Specific, measurable, attainable, realistic and 
timely, generally used to describe appropriately 
set goals 

Belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve 
zamanında. Genellikle uygun şekilde belirlenmiş 
amaçları tanımlamak için kullanılır.  
 

Smart card Akıllı kart 
 

A small electronic device that contains 
electronic memory, and possibly an embedded 
integrated circuit 
Scope Notes: Smart cards can be used for a 
number of purposes including the storage of 
digital certificates or digital cash, or they can be 
used as a token to authenticate users. 

Elektronik bellek ve belki de gömülü bir entegre 
devre içeren küçük bir elektronik cihaz. 
Kapsam Notları: Akıllı kartlar dijital sertifikaların 
veya dijital nakitlerin saklanması da dahil olmak 
üzere bir dizi amaç için kullanılabilir veya 
kullanıcıların kimliğini doğrulamak için bir token 
olarak kullanılabilirler. 
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Sniff Dinleme 
 

The act of capturing network packets, including 
those not necessarily destined for the computer 
running the sniffing software. 

Dinleme yazılımının koştuğu bilgisayar için 
zorunlu olmayanlar da dahil, ağ paketlerini 
yakalama eylemi 
 

Sniffing Dinleme İşlemi 
 

The process by which data traversing a network 
are captured or monitored. 

Bir ağ üzerinden geçen verilerin yakalandığı veya 
izlendiği süreç. 
 

Social engineering Sosyal mühendislik 
 

An attack based on deceiving users or 
administrators at the target site into revealing 
confidential or sensitive information. 

Gizli veya hassas bilgileri açığa çıkarmak için 
hedef bölgedeki kullanıcıları veya yöneticileri 
aldatmaya dayalı bir saldırı. 
 

Software Yazılım 
 

Programs and supporting documentation that 
enable and facilitate use of the computer 
Scope Notes: Software controls the operation of 
the hardware and the processing of data. 

Bilgisayar kullanımını etkinleştiren ve 
kolaylaştıran programlar ve destekleyici 
dokümantasyon. 
Kapsam Notları: Yazılım, donanımın çalışmasını 
ve verilerin işlenmesini kontrol eder. 
 

Software as a service 
(SaaS) 

Hizmet olarak yazılım 
(SaaS) 
 
 

Offers the capability to use the provider’s 
applications running on cloud infrastructure. 
The applications are accessible from various 
client devices through a thin client interface 
such as a web browser (e.g., web-based e-mail). 

Sağlayıcının bulut altyapısı üzerinde çalışan 
uygulamalarını kullanma yeteneğini sunması. 
Uygulamalara, bir web tarayıcısı gibi ince bir 
istemci arayüzü aracılığıyla çeşitli istemci 
cihazlarından erişilebilir. (örneğin web-temelli e-
posta) 
 

Software as a service, 
platform as a service and 
infrastructure as a service 
(SPI) 

Hizmet olarak yazılım, 
hizmet olarak platform 
ve hizmet olarak 
altyapı (SPI) 
 

The acronym used to refer to the three cloud 
delivery models. 

Üç bulut dağıtım modelinin ifade edilmesinde 
kullanılan kısaltma. 
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Source code Kaynak kodu 
 

The language in which a program is written 
Scope Notes: Source code is translated into 
object code by assemblers and compilers. In 
some cases, source code may be converted 
automatically into another language by a 
conversion program. Source code is not 
executable by the computer directly. It must 
first be converted into a machine language. 

Programın yazıldığı dil 
Kapsam Notları: Kaynak kodu assembler lar ve 
derleyiciler tarafından nesne koduna çevrilir. 
Bazı durumlarda, kaynak kod bir dönüşüm 
programı tarafından otomatik olarak başka bir 
dile dönüştürülebilir. Kaynak kodu bilgisayar 
tarafından doğrudan çalıştırılamaz. İlk önce bir 
makine diline dönüştürülmelidir. 
 

Source code compare 
program 

Kaynak kod 
karşılaştırma programı 

Provides assurance that the software being 
audited is the correct version of the software, 
by providing a meaningful listing of any 
discrepancies between the two versions of the 
program. 
 

Denetlenen yazılımın, programın iki sürümü 
arasında herhangi bir tutarsızlığın anlamlı bir 
listesini sağlayarak, yazılımın doğru sürümü 
olduğuna dair güvence sağlar. 
 

Source document Kaynak belge 
 

The form used to record data that have been 
captured 
Scope Notes: A source document may be a 
piece of paper, a turnaround document or an 
image displayed for online data input. 

Yakalanan verileri kaydetmek için kullanılan 
form. 
Kapsam Notları: Bir kaynak belge, bir kağıt 
parçası, bir geri dönüş belgesi veya çevrimiçi veri 
girişine ait bir görüntü olabilir.  
 

Source lines of code 
(SLOC) 

Kaynak satır kodu 
(SLOC) 
 

Often used in deriving single-point software-size 
estimations. 

Genellikle tek nokta yazılım boyutu tahminlerini 
elde etmek için kullanılır. 
 

Source routing 
specification 

Kaynak yönlendirme 
spesifikasyonu 
 

A transmission technique where the sender of a 
packet can specify the route that packet should 
follow through the network 

Bir paket göndericisinin, paketin ağ üzerinden 
takip etmesi gereken rotayı belirleyebileceği bir 
iletim tekniği 
 

Spam İstenmeyen e-posta 
(Spam) 
 

Computer-generated messages sent as 
unsolicited advertising 

İstenmeyen, reklam olarak gönderilen bilgisayar 
tarafından oluşturulan mesajlar 
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Spanning port Kapsama portu A port configured on a network switch to 
receive copies of traffic from one or more other 
ports on the switch. 

Ağ anahtarındaki bir veya daha fazla bağlantı 
noktasından gelen trafiğin kopyalarını almak için 
ağ anahtarında yapılandırılmış bir bağlantı 
noktası. 
 

Spear phishing Hedefli oltalama 
 

An attack where social engineering techniques 
are used to masquerade as a trusted party to 
obtain important information such as passwords 
from the victim 

Kurbanın şifre gibi önemli bilgilerini elde etmek 
amacıyla güvenilir bir taraf olarak kendini 
maskelemek için sosyal mühendislik 
tekniklerinin kullanıldığı bir saldırı. 
 

Split data systems Bölünmüş veri 
sistemleri 
 

A condition in which each of an enterprise’s 
regional locations maintains its own financial 
and operational data while sharing processing 
with an enterprisewide, centralized database 
Scope Notes: Split data systems permit easy 
sharing of data while maintaining a certain level 
of autonomy. 

Bir kuruluşun bölgesel konumlarına ait her 
birinin kendi finansal ve operasyonel verilerini 
idame ettirdiği, aynı zamanda bir kuruluş 
genelini kapsayan, merkezi veritabanı ile 
işletmeyle paylaştığı bir koşul. 
Kapsam Notları: Bölünmüş veri sistemleri, belirli 
bir düzeyde özerkliği korurken, verilerin kolayca 
paylaşılmasını sağlar. 
 

Split domain name 
system (DNS) 

Bölünmüş alan adı 
sistemi (DNS) 
 

An implementation of DNS that is intended to 
secure responses provided by the server such 
that different responses are given to internal vs. 
external users. 

Sunucu tarafından sağlanan yanıtları dahili ve 
harici kullanıcılara farklı yanıtlar verilecek 
şekilde güven altına almayı amaçlayan bir DNS 
uygulaması.  
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Split knowledge/split key Bölünmüş 
bilgi/bölünmüş anahtar 
 

A security technique in which two or more 
entities separately hold data items that 
individually convey no knowledge of the 
information that results from combining the 
items; a condition under which two or more 
entities separately have key components that 
individually convey no knowledge of the plain 
text key that will be produced when the key 
components are combined in the cryptographic 
module. 

Bölünmüş bilgi: İki veya daha fazla varlığın ayrı 
olarak farklı veri öğeleri tutması, her bir veri 
öğesinin tek başına herhangi bir bilgi vermediği, 
sonuçta bunların birleştirilmesinin gerektiği bir 
güvenlik tekniği; 
Bölünmüş anahtar: İki veya daha fazla varlığın 
ayrı olarak farklı anahtar bileşenlerine sahip 
olması, her birinin açık metni ortaya çıkarmasına 
yeterli olmadığı, sonuçta bu anahtar 
bileşenlerinin şifreleme modüllerinde 
birleştirilmesi ile açık metnin üretilebilecği bir 
durum. 
 

Spoofing Sahtecilik (yanıltma) 
 

Faking the sending address of a transmission in 
order to gain illegal entry into a secure system. 

Güvenli bir sisteme yasal olmayan bir giriş elde 
etmek amacıyla bir iletime ait gönderen 
adresinin taklit edilmesi. 
 

SPOOL (simultaneous 
peripheral operations 
online) 

SPOOL (eşzamanlı 
çevrim içi çevre birimi 
operasyonları) 
 

An automated function that can be based on an 
operating system or application in which 
electronic data being transmitted between 
storage areas are spooled or stored until the 
receiving device or storage area is prepared and 
able to receive the information 
Scope Notes: Spool allows more efficient 
electronic data transfers from one device to 
another by permitting higher speed sending 
functions, such as internal memory, to continue 
on with other operations instead of waiting on 
the slower speed receiving device, such as a 
printer. 
 

Depolama alanı arasında iletilen elektronik 
verilerin, alıcı cihaz ya da depolama alanı hazır 
oluncaya kadar bekletildiği ya da depolandığı bir 
işletim sistemine ya da uygulamaya dayanabilen 
bir otomatik fonksiyon. 
Kapsam Notları: Spool, bir yazıcı gibi daha yavaş 
hızlı alıcı cihazında beklemek yerine, diğer 
işlemlerle devam etmek için dahili bellek gibi 
daha yüksek hızda gönderme işlevlerine izin 
vererek bir cihazdan diğerine daha verimli 
elektronik veri aktarımları sağlar. 
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Spyware Casus Yazılım 
 

Software whose purpose is to monitor a 
computer user’s actions (e.g., web sites visited) 
and report these actions to a third party, 
without the informed consent of that machine’s 
owner or legitimate user 
Scope Notes: A particularly malicious form of 
spyware is software that monitors keystrokes to 
obtain passwords or otherwise gathers sensitive 
information such as credit card numbers, which 
it then transmits to a malicious third party. The 
term has also come to refer more broadly to 
software that subverts the computer’s 
operation for the benefit of a third party. 

Amacı, bir bilgisayar kullanıcısının eylemlerini 
(ör. ziyaret edilen web siteleri) izlemek ve söz 
konusu makinenin sahibi veya yasal kullanıcısı 
hakkında bilgilendirilmiş rızası olmaksızın bu 
eylemleri üçüncü bir tarafa raporlamaktır. 
Kapsam Notları: Casus yazılımların özellikle kötü 
niyetli bir biçimi, şifreleri elde etmek veya kredi 
kartı numaraları gibi hassas bilgileri toplamak 
için tuş vuruşlarını izleyen veya daha sonra kötü 
amaçlı bir üçüncü tarafa bunu ilettiği yazılımdır. 
Bu terim ayrıca, daha geniş bir ifade ile  
bilgisayarın işleyişini üçüncü bir tarafın yararına 
çeviren yazılımlar olarak da tanımlanabilir. 
 

SQL injection SQL enjeksiyonu 
 

Results from failure of the application to 
appropriately validate input. When specially 
crafted user-controlled input consisting of SQL 
syntax is used without proper validation as part 
of SQL queries, it is possible to glean 
information from the database in ways not 
envisaged during application design. (MITRE) 

Uygulamanın girdiyi uygun şekilde 
doğrulamasıyla ilgili başarısızlık sonuçları. SQL 
sözdizimi içeren özel olarak tasarlanmış kullanıcı 
kontrollü giriş, SQL sorgularının bir parçası 
olarak uygun doğrulama olmadan kullanılır, 
veritabanından uygulama tasarımında  
öngörülmemiş açıklıktan bilgi toplamak 
mümkün olur. (MITRE) 
 

Stage-gate Stage-gate 
 

A point in time when a program is reviewed and 
a decision is made to commit expenditures to 
the next set of activities on a program or 
project, to stop the work altogether, or to put a 
hold on execution of further work. 

Bir programın gözden geçirildiği ve bir program 
veya proje üzerindeki bir sonraki faaliyetlere 
harcama yapmak, işi tamamen durdurmak ya da 
daha fazla işin yürütülmesi için bir beklemeye 
almak için bir kararın verildiği bir zaman 
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Stakeholder Paydaş 
 

Anyone who has a responsibility for, an 
expectation from or some other interest in the 
enterprise.  
Scope Notes: Examples: shareholders, users, 
government, suppliers, customers and the 
public 
 

Kuruluştan bir beklentisi veya bir başka ilgi alanı 
olan herkes 
Kapsam Notları: Örnekler: hissedarlar, 
kullanıcılar, devlet, tedarikçiler, müşteriler veya 
kamu 
 

Standard Standart 
 

A mandatory requirement, code of practice or 
specification approved by a recognized external 
standards organization, such as International 
Organization for Standardization (ISO). 

Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO) gibi 
tanınmış bir dış standart kuruluşu tarafından 
onaylanmış zorunlu bir gereksinim, uygulama 
kodu veya spesifikasyonu. 
 

Standing data Sabit veri Permanent reference data used in transaction 
processing 
Scope Notes: These data are changed 
infrequently, such as a product price file or a 
name and address file. 
 

Hareketlerin işlenmesinde kullanılan kalıcı 
referans verileri 
Kapsam Notları: Bu veriler bir ürün fiyat dosyası 
ve adres dosyası gibidir ve sık değişmez 
 

Star topology Yıldız topoloji 
 

A type of local area network (LAN) architecture 
that utilizes a central controller to which all 
nodes are directly connected 
Scope Notes: With star topology, all 
transmissions from one station to another pass 
through the central controller which is 
responsible for managing and controlling all 
communication. The central controller often 
acts as a switching device. 

Tüm ağ düğümlerin doğrudan bağlı olduğu bir 
merkezi denetleyici kullanan bir tür yerel alan 
ağı (LAN) mimarisi 
Kapsam Notları: Yıldız topoloji ile, bir 
istasyondan diğerine yapılan tüm iletimler, tüm 
iletişimin yönetilmesinden ve kontrol 
edilmesinden sorumlu olan merkezi 
denetleyiciden geçmektedir. Merkezi denetleyici 
genellikle bir anahtarlama cihazı olarak görev 
yapar. 
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Stateful inspection Durum denetlemeli  A firewall architecture that tracks each 
connection traversing all interfaces of the 
firewall and makes sure they are valid. 

Güvenlik duvarının tüm arabirimlerinden geçen 
her bir bağlantıyı izleyen ve geçerli 
olduklarından emin olan bir güvenlik duvarı 
mimarisi 
 

Static analysis Statik analiz 
 

Analysis of information that occurs on a non-
continuous basis; also known as interval-based 
analysis. 
 

Sürekli olmayan bir şekilde gerçekleşen bilgilerin 
analizi; aralık temelli analiz olarak da bilinir. 
 

Statistical sampling İstatiksel örnekleme 
 

A method of selecting a portion of a population, 
by means of mathematical calculations and 
probabilities, for the purpose of making 
scientifically and mathematically sound 
inferences regarding the characteristics of the 
entire population. 
 

Bir popülasyonun bir bölümünü, tüm 
popülasyonun özellikleri ile ilgili bilimsel ve 
matematiksel olarak çıkarımlarda bulunma 
amacıyla matematiksel hesaplamalar ve 
olasılıklar aracılığıyla seçme yöntemi 
 

Statutory requirements Yasal gereksinimler 
 

Laws created by government institutions Hükümet kurumları tarafından oluşturulan 
yasalar 
 

Storage area networks 
(SANs) 

Depolama alanı ağları 
(SANs) 
 

A variation of a local area network (LAN) that is 
dedicated for the express purpose of connecting 
storage devices to servers and other computing 
devices 
Scope Notes: SANs centralize the process for 
the storage and administration of data. 

Depolama cihazlarını sunuculara ve diğer bilgi 
işlem cihazlarına bağlama amacına yönelik bir 
yerel alan ağının (LAN) varyasyonu 
Kapsam Notları: SAN’ lar verilerin depolanması 
ve yönetimi sürecini merkezileştirir. 
 
 

Strategic planning Stratejik planlama 
 

The process of deciding on the enterprise’s 
objectives, on changes in these objectives, and 
the policies to govern their acquisition and use. 

Kuruluşun hedeflerine, bu hedeflerdeki 
değişikliklere ve edinme ile kullanımlarını 
yönetmeye yönelik politikalara karar verme 
süreci. 
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Strengths, weaknesses, 
opportunities and threats 
(SWOT) 

Güçlü yönler, zayıf 
yönler, fırsatlar ve 
tehditler (SWOT) 
 

A combination of an organizational audit listing 
the enterprise’s strengths and weaknesses and 
an environmental scan or analysis of external 
opportunities and threats. 

Kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerini ve çevresel 
fırsatları veya harici fırsatların ve tehditlerin 
çevresel taramasını veya analizi listeleyen bir 
organizasyonel denetim kombinasyonu. 
 

Structured programming Yapısal programlama A top-down technique of designing programs 
and systems that makes programs more 
readable, more reliable and more easily 
maintained. 

Programları daha okunabilir, daha güvenilir ve 
daha kolay idame ettirilen yapmaya yönelik 
programlar ve sistemler tasarlamak için 
yukarıdan aşağıya bir teknik 
 

Structured Query 
Language (SQL) 

Yapısal Sorgulama Dili 
(SQL) 
 

The primary language used by both application 
programmers and end users in accessing 
relational databases. 

Hem uygulama programcıları hem de son 
kullanıcılar tarafından ilişkisel veritabanlarına 
erişimde kullanılan birincil dil 
 

Subject matter Denetim Konusu 
 

The specific information subject to an IS 
auditor’s report and related procedures, which 
can include things such as the design or 
operation of internal controls and compliance 
with privacy practices or standards or specified 
laws and regulations (area of activity). 

Bir BS Denetçisinin raporuna ve ilgili 
prosedürlere tabi olan, iç kontrollerin tasarımı 
veya işleyişi ve mahremiyet uygulamaları veya 
standartlarına veya belirlenmiş yasa ve 
yönetmeliklere (faaliyet alanı) uygunluk gibi 
bilgileri içerebilen spesifik bilgiler 
 

Substantive testing Önemli doğruluk 
(substantive) testi 
 

Obtaining audit evidence on the completeness, 
accuracy or existence of activities or 
transactions during the audit period. 

Denetim dönemi boyunca faaliyetlerin veya 
işlemlerin eksiksizliği, doğruluğu veya varlığı 
hakkında denetim kanıtı elde etmek 
 

Sufficient audit evidence Yeterli denetim kanıtı Audit evidence is sufficient if it is adequate, 
convincing and would lead another IS auditor to 
form the same conclusions. 

Denetim kanıtı; doğru, ikna edici ve başka bir BS 
Denetçisinin aynı sonuçları vermesine yol 
açacaksa yeterlidir. 
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Sufficient evidence Yeterli kanıt 
 

The measure of the quantity of audit evidence; 
supports all material questions to the audit 
objective and scope. 
Scope Notes: See evidence 

Denetim kanıtı miktarının ölçüsü; Denetim 
hedefine ve kapsamına ait tüm önemli soruları 
destekler 
Kapsam Notları: Bknz. Kanıt 
 

Sufficient information Yeterli bilgi 
 
 

Information is sufficient when evaluators have 
gathered enough of it to form a reasonable 
conclusion.  For information to be sufficient, 
however, it must first be suitable. 
Scope Notes: Refer to COBIT 5 information 
quality goals 

Değerlendiriciler, bilgiyi makul bir sonuca 
varmak için yeterince topladıklarında bilgi 
yeterlidir. Ancak bilginin yeterli olması için önce 
uygun olması gerekir. 
Kapsam Notları: COBIT 5 bilgi kalitesi amacına 
bakınız 

 

Suitable information Uygun bilgi 
 

Relevant (i.e., fit for its intended purpose), 
reliable (i.e., accurate, verifiable and from an 
objective source) and timely (i.e., produced and 
used in an appropriate time frame)information. 
Scope Notes: Refer to COBIT 5 information 
quality goals 

İlgili (yani istenen amaca uygun), güvenilir (yani 
doğru, doğrulanabilir ve objektif bir kaynaktan 
gelen) ve zamanında (yani uygun bir zaman 
çerçevesinde üretilir ve kullanılır) bilgiler 
Kapsam Notları: COBIT 5 bilgi kalitesi amacına 
bakınız 
 

Supervisory control and 
data acquisition (SCADA) 

Merkezi kontrol ve veri 
toplama sistemi 
(SCADA) 
 

Systems used to control and monitor industrial 
and manufacturing processes, and utility 
facilities 

Endüstriyel ve üretim süreçlerini ve kamu 
hizmeti tesislerini kontrol etmek ve izlemek için 
kullanılan sistemler 

Supply chain 
management (SCM) 

Tedarik zinciri yönetimi 
(SCM) 
 

A concept that allows an enterprise to more 
effectively and efficiently manage the activities 
of design, manufacturing, distribution, service 
and recycling of products and service its 
customers. 

Bir işletmenin ürün tasarım, üretim, dağıtım, 
hizmet ve geri dönüşüm faaliyetlerini daha etkili 
ve verimli bir şekilde yönetmesini ve 
müşterilerine hizmet vermesini sağlayan bir 
konsept 
 

Surge suppressor Aşırı gerilim koruyucu 
 

Filters out electrical surges and spikes. Elektrik dalgalanmalarını ve ani gerilim 
yükselmelerini filtreler 
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Suspense file Askı dosyası 
 

A computer file used to maintain information 
(transactions, payments or other events) until 
the proper disposition of that information can 
be determined 
Scope Notes: Once the proper disposition of the 
item is determined, it should be removed from 
the suspense file and processed in accordance 
with the proper procedures for that particular 
transaction. Two examples of items that may be 
included in a suspense file are receipt of a 
payment from a source that is not readily 
identified or data that do not yet have an 
identified match during migration to a new 
application. 
 

Uygun şekilde elden çıkarılması tespit 
edilmesine kadar bilginin (işlemler, ödemeler 
veya diğer olaylar) tutulması için kullanılan bir 
bilgisayar dosyası. 
Kapsam Notları: Öğe uygun şekilde imhası 
belirlendikten sonra, askı dosyasından 
kaldırılmalı ve söz konusu işlem için uygun 
prosedürlere uygun olarak işlenmelidir.Askı 
dosyasında yer alabilecek iki öğeye örnek olarak, 
kolayca bulanamayan bir kaynaktanın alınan 
ödeme alındısı veya yeni bir uygulamaya geçiş 
sırasında henüz belirlenmiş bir eşleşmesi 
olmayan veriler verilebilir. 
 

Switches Anahtarlar Typically associated as a data link layer device, 
switches enable local area network (LAN) 
segments to be created and interconnected, 
which has the added benefit of reducing 
collision domains in Ethernet-based networks. 

Tipik olarak bir veri bağlantısı katman cihazı 
olarak ilişkilendirilen anahtarlar, Ethernet 
tabanlı ağlarda çarpışma etki alanlarının 
azaltılması ek yararına sahip olup, yerel alan ağı 
(LAN) bölümlerinin oluşturulmasına ve 
birbirlerine bağlanmasını sağlarlar.  
 

symmetric cipher Simetrik şifre 
 

A symmetric cipher is an algorithm that encrypts 
data using a single key. In symmetric 
cryptographic algorithms, a single key is used for 
encipherment (encrypting) and decipherment 
(decrypting).  
 

Simetrik şifre, tek bir anahtar kullanılarak veriyi 
şifreleyen bir algoritmadır. Simetrik kriptolama 
algoritmalarında, şifreleme ve şifre çözme için 
tek bir anahtar kullanılır.  
 

Symmetric key encryption Simetrik anahtar 
şifrelemesi 

A cryptography system in which the same key is 
used for encryption and decryption to show an 
electronic message. 
 

Aynı anahtarın şifreleme ve bir elektronik mesajı 
göstermekde şifre çözme için  kullanıldığı bir 
şifreleme sistemi. 
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Synchronize (SYN) Senkronize (SYN) 
 

A flag set in the initial setup packets to indicate 
that the communicating parties are 
synchronizing the sequence numbers used for 
the data transmission. 
 

İletişim taraflarının veri aktarımı için kullanılan 
sıra numaralarını senkronize ettiğini belirten 
başlangıç kurulum paketlerindeki bir işaret. 
 

Synchronous 
transmission 

Eş zamanlı iletim 
 

Block-at-a-time data transmission. Her seferinde bir blok veri iletimi 

System development life 
cycle (SDLC) 

Sistem geliştirme 
yaşam döngüsü (SDLC) 
 
 

The phases deployed in the development or 
acquisition of a software system. 
Scope Notes: SDLC is an approach used to plan, 
design, develop, test and implement an 
application system or a major modification to an 
application system. Typical phases of SDLC 
include the feasibility study, requirements 
study, requirements definition, detailed design, 
programming, testing, installation and post-
implementation review, but not the service 
delivery or benefits realization activities. 

Bir yazılım sistemi geliştirmesi veya ediniminde 
gerçekleştirilen aşamalar 
Kapsam Notları: SDLC bir uygulama sistemini 
planlamak, tasarlamak, geliştirmek, test etmek 
ve ortama uygulamak  veya bir uygulama 
sisteminde önemli değişikliler yapmak için 
kullanılan bir yaklaşımdır. SDLC'nin tipik 
aşamaları arasında fizibilite çalışması, 
gereksinim çalışması, gereksinim tanımı, ayrıntılı 
tasarım, programlama, test, kurulum ve 
uygulama sonrası gözden geçirme yer alır, ancak 
hizmet sunumu veya fayda gerçekleştirme 
faaliyetleri yoktur. 
 

System exit Sistem çıkışı 
 

Special system software features and utilities 
that allow the user to perform complex system 
maintenance 
Scope Notes: Use of system exits often permits 
the user to operate outside of the security 
access control system. 

Kullanıcının karmaşık sistem bakımı yapmasına 
izin veren özel sistem yazılımı özellikleri ve 
yardımcı programları 
Kapsam Notları: Sistem çıkışlarının kullanımı 
genellikle kullanıcının güvenlik erişim kontrol 
sistemi dışında çalışmasına izin verir. 
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System flowchart Sistem akış şeması 
 

Graphic representations of the sequence of 
operations in an information system or program 
Scope Notes: Information system flowcharts 
show how data from source documents flow 
through the computer to final distribution to 
users. Symbols used should be the 
internationally accepted standard. System 
flowcharts should be updated when necessary. 

Bir bilgi sistemi veya programdaki işlem sırasının 
grafik gösterimleri 
Kapsam Notları: Bilgi sistemi akış şemaları, 
kaynak belgelerdeki verilerin bilgisayardan son 
dağıtıma, kullanıcılara nasıl aktığını gösterir. 
Kullanılan semboller uluslararası kabul görmüş 
standarta yer almalıdır. Sistem akış şemaları 
gerekli olduğunda güncellenmelidir. 
 

System hardening Sistem sağlamlaştırma 
 

A process to eliminate as many security risks as 
possible by removing all nonessential software 
programs, protocols, services and utilities from 
the system 

Önemli olmayan tüm yazılım programlarını, 
protokolleri, servisleri ve yardımcı programları 
sistemden kaldırarak mümkün olduğunca daha 
çok güvenlik riskini azaltan bir süreç. 
 

System narrative Sistem anlatısı 
 

Provides an overview explanation of system 
flowcharts, with explanation of key control 
points and system interfaces. 

Anahtar kontrol noktalarının ve sistem 
arayüzleri ile sistem akış şemalarının genel bir 
açıklamasını sunar. 
  

System of internal control İç kontrol sistemi 
 

The policies, standards, plans and procedures, 
and organizational structures designed to 
provide reasonable assurance that enterprise 
objectives will be achieved and undesired 
events will be prevented or detected and 
corrected  
Scope Notes: COBIT 5 perspective 
 

Kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi ve 
istenmeyen olayların önlenmesi veya tespit 
edilip düzeltileceğine dair makul güvence 
sağlaması maksadıyla tasarlanmış politikalar, 
standartlar, planlar ve prosedürler ve 
organizasyon yapıları. 
Kapsam Notları: COBIT 5 bakış açısı  
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System software Sistem yazılımı 
 
 

A collection of computer programs used in the 
design, processing and control of all applications 
Scope Notes: The programs and processing 
routines that control the computer hardware, 
including the operating system and utility 
programs 

Tüm uygulamaların tasarımında, işlenmesinde 
ve kontrolünde kullanılan bilgisayar programları 
koleksiyonu 
Kapsam Notları: İçinde işletim sistemi ve 
yardımcı programlar da olan bilgisayar 
donanımını kontrol eden programlar ve işlem 
yordamları 
 

System testing Sistem testi 
 

Testing conducted on a complete, integrated 
system to evaluate the system's compliance 
with its specified requirements 
Scope Notes: System test procedures typically 
are performed by the system maintenance staff 
in their development library. 

Sistemin belirtilen gereksinimlere uygunluğunu 
değerlendirmek için eksiksiz, entegre bir sistem 
üzerinde yapılan testler 
Kapsam Notları: Sistem testi prosedürleri, 
genellikle sistem geliştirme personeli tarafından 
geliştirme kitaplığında gerçekleştirilir. 
 

Systems acquisition 
process 

Sistem edinim süreci 
 
 

Procedures established to purchase application 
software, or an upgrade, including evaluation of 
the supplier's financial stability, track record, 
resources and references from existing 
customers. 

Uygulama yazılımını satın almak veya 
yükseltmek için tedarikçinin finansal istikrarının, 
mevcut müşterilerinden gelen kayıtlarının, 
kaynaklarının ve referanslarının da dahil olmak 
üzere değerlendirmesini de içeren oluşturulmuş 
prosedürler. 
 

Systems analysis Sistem analizi 
 
 

The systems development phase in which 
systems specifications and conceptual designs 
are developed based on end-user needs and 
requirements. 

Sistem spesifikasyonlarının ve kavramsal 
tasarımların son kullanıcı ihtiyaçlarına ve 
gereksinimlerine göre oluşturulduğu sistem 
geliştirme aşaması 
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Systems thinking Sistem düşüncesi 
 
 

A means of helping people to see overall 
structures, patterns and cycles in systems, 
rather than seeing only specific events or 
elements. It allows the identification of 
solutions that simultaneously address different 
problem areas and leverage improvement 
throughout the wider system. 
 

İnsanların yalnızca belirli olayları veya öğeleri 
görmekten ziyade sistemlerdeki genel yapıları, 
kalıpları ve döngüleri görmelerine yardımcı olma 
aracı. Aynı anda farklı sorun alanlarını ele alan 
ve daha geniş sistemde iyileştirme sağlayan 
çözümlerin tanımlanmasını sağlar. 
 

Table look-up Tabloya bakma Used to ensure that input data agree with 
predetermined criteria stored in a table. 

Girdi verilerinin bir tabloda saklanan önceden 
belirlenmiş kriterler ile uyumlu olmasını 
sağlamak için kullanılır 
 

Tangible asset Maddi varlık Any assets that has physical form Fiziksel formu olan herhangi bir varlık  
 

Tape management 
system (TMS) 

Teyp yönetim sistemi 
(TMS) 
 
 

A system software tool that logs, monitors and 
directs computer tape usage. 

Bilgisayar teyp kullanımını kaydeden, izleyen ve 
yöneten bir sistem yazılım aracı 
 

Taps Saplama 
 

Wiring devices that may be inserted into 
communication links for use with analysis 
probes, local area network (LAN) analyzers and 
intrusion detection security systems. 

Analiz yoklayıcıları, yerel alan ağı (LAN) 
analizörleri ve saldırı tespit güvenlik sistemleri 
ile kullanım için haberleşme bağlantılarına 
yerleştirilebilen kablolama cihazları 
 

Target Hedef 
 

Person or asset selected as the aim of an attack Bir saldırının amacı olarak seçilen kişi veya varlık 
 

Tcpdump Tcpdump 
 
 

A network monitoring and data acquisition tool 
that performs filter translation, packet 
acquisition and packet display. 

Filtre çevirisi, paket edinme ve paket 
görüntüsünü gerçekleştiren bir ağ izleme ve veri 
toplama aracı 
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Technical infrastructure 
security 

Teknik altyapı güvenliği 
 

Refers to the security of the infrastructure that 
supports the enterprise resource planning (ERP) 
networking and telecommunications, operating 
systems, and databases. 

Kurumsal kaynak planlama (ERP), ağ ve iletişim, 
işletim sistemleri ve veritabanlarını destekleyen 
altyapının güvenliğini ifade eder. 
 

Technology infrastructure Teknoloji altyapısı 
 

Technology, human resources (HR) and facilities 
that enable the processing and use of 
applications. 

Uygulamaların işlenmesini ve kullanılmasını 
sağlayan teknoloji, insan kaynakları (İK) ve 
tesisler 
 

Technology infrastructure 
plan 

Teknoloji altyapı planı 
 
 

A plan for the technology, human resources and 
facilities that enable the current and future 
processing and use of applications. 

Mevcut ve gelecekteki işlemlerin ve 
uygulamaların kullanılmasını sağlayan teknoloji, 
insan kaynakları ve tesisler için bir plan 
 

Telecommunications Telekomünikasyon 
 
 

Electronic communication by special devices 
over distances or around devices that preclude 
direct interpersonal exchange. 

Direkt kişiler arası bilgi değişimini imkansız kılan 
cihazlar veya mesafeler üzerinden özel cihazlarla 
elektronik haberleşme 
 

Teleprocessing Uzaktan İşleme 
 
 

Using telecommunications facilities for handling 
and processing of computerized information. 

Bilgisayarlı bilgilerin kotarılması ve işlenmesi için 
telekomünikasyon tesislerinin kullanılması 
 

Telnet Telnet 
 
 

Network protocol used to enable remote access 
to a server computer 
Scope Notes: Commands typed are run on the 
remote server. 

Bir sunucu bilgisayarına uzaktan erişim sağlamak 
için kullanılan bir ağ protokolü 
Kapsam Notları: Tuşlanan komutlar uzak sunucu 
üzerinde çalışır.  
 

Terminal Access 
Controller Access Control 
System Plus (TACACS+ ) 

Terminal Erişim 
Denetleyici Erişim 
Kontrol Sistemi Artı 
(TACACS+) 
 

An authentication protocol, often used by 
remote-access servers. 

Genellikle uzaktan erişim sunucuları tarafından 
kullanılan bir kimlik doğrulama protokolü 
 

Terms of reference İş tanımı 
 

A document that confirms a client's and an IS 
auditor's acceptance of a review assignment. 

Bir müşterinin ve bir BS Denetçisinin gözden 
geçirme işini kabul ettiğini doğrulayan bir belge 
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Test data Test verisi 
 
 

Simulated transactions that can be used to test 
processing logic, computations and controls 
actually programmed in computer applications. 
Individual programs or an entire system can be 
tested 
Scope Notes: This technique includes Integrated 
Test Facilities (ITFs) and Base Case System 
Evaluations (BCSEs). 

Bilgisayar uygulamalarında gerçekten 
programlanmış işlem mantığını, hesaplamaları 
ve kontrolleri test etmek için kullanılabilecek 
simüle edilmiş işlemler. Biryesel programlar 
veya tüm sistem test edilebilir. 
Kapsam Notları: Bu teknik Entegre Test 
Ortamları (ITF'ler) ve Baz Senaryo Sistemi 
Değerlendirmelerini (BCSE'ler) içerir. 
 

Test generators Test üreticileri 
 
 

Software used to create data to be used in the 
testing of computer programs. 

Bilgisayar programlarının testindeki verileri 
oluşturması amacıyla kullanılan yazılım 

Test programs Test programları 
 
 

Programs that are tested and evaluated before 
approval into the production environment 
Scope Notes: Test programs, through a series of 
change control moves, migrate from the test 
environment to the production environment 
and become production programs. 

Programlar canlı ortama aktarılması 
onaylanmadan önce test edilir ve  
değerlendirilir. 
Kapsam Notları: Test programları, bir dizi 
değişim kontrol araclığı ile, test ortamından 
canlı ortama taşınır ve canlı ortam programları 
haline gelir. 
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Test types Test türleri 
 
 

Test types include:  
- Checklist test--Copies of the business 
continuity plan (BCP) are distributed to 
appropriate personnel for review  
- Structured walk through--Identified key 
personnel walk through the plan to ensure that 
the plan accurately reflects the enterprise's 
ability to recover successfully 
- Simulation test--All operational and support 
personnel are expected to perform a simulated 
emergency as a practice session   
- Parallel Test--Critical systems are run at 
alternate site (hot, cold, warm or reciprocal) 
- Complete interruption test--Disaster is 
replicated, normal production is shut down with 
real time recovery process 

Test türleri aşağıdakileri içerir: 
-Kontrol listesi testi---İş süreklilik planının (BCP) 
kopyaları gözden geçirmeleri için ilgili personele 
dağıtılır 
-Yapısal gözden geçirme—Belirlenen kilit 
personeli, planın işletmenin başarılı olarak 
kurtarma yeteneğini doğru bir şekilde 
yansıttığından emin olması için planı gözden 
geçirir  
-Simülasyon testi—Tüm operasyon ve destek 
personelinin, pratik oturumu olarak simüle 
edilmiş bir acil durumu gerçekleştirmesi beklenir 
-Paralel test—Kritik sistemler bir alternatif 
sitede (sıcak, soğuk, ılık veya karşılıklı anlaşma) 
koşturulur 
-Tam kesinti testi—Felaket çoğaltılır, gerçek 
zamanlı kurtarma işlemi için normal canlı 
sistemler kapatılır 
 

Testing Test etme The examination of a sample from a population 
to estimate characteristics of the population. 

Popülasyonun özelliklerini tahmin etmek için 
popülasyondan bir örneğin incelenmesi 
 

Third-party review III. Taraf incelemesi 
 
 

An independent audit of the control structure of 
a service organization, such as a service bureau, 
with the objective of providing assurance to the 
users of the service organization that the 
internal control structure is adequate, effective 
and sound. 
 

Bir hizmet bürosu gibi bir hizmet kuruluşunun 
kontrol yapısının, iç kontrol yapısının yeterli, 
etkili ve sağlam olduğunu hizmet kuruluşunun 
kullanıcılarına güvence sağlama amacı ile 
gösteren bağımsız bir denetim. 
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Threat Tehdit 
 
 

Anything (e.g., object, substance, human) that is 
capable of acting against an asset in a manner 
that can result in harm 
Scope Notes: A potential cause of an unwanted 
incident (ISO/IEC 13335) 

Bir varlığa karşı, zararla sonuçlanabilecek şekilde 
hareket edebilecek herhangi bir şey (ör., nesne, 
madde, insan) 
Kapsam Notları: İstenmeyen bir olayın 
potansiyel nedeni (ISO/IEC 13335) 
 

Threat agent Tehdit ajanı 
 

Methods and things used to exploit a 
vulnerability 
Scope Notes: Examples include determination, 
capability, motive and resources. 

Bir güvenlik açığından yararlanmak için 
kullanılan yöntemler ve şeyler 
Kapsam Notları: Örnekler kararlılık, kabiliyet, 
motivasyon ve kaynakları içerir. 
 

Threat analysis Tehdit analizi 
 

An evaluation of the type, scope and nature of 
events or actions that can result in adverse 
consequences; identification of the threats that 
exist against enterprise assets  
Scope Notes: The threat analysis usually defines 
the level of threat and the likelihood of it 
materializing. 

Olumsuz sonuçlara yol açabilecek olayların veya 
eylemlerin türü, kapsamı ve niteliğinin 
değerlendirilmesi; İşletme varlıklarına karşı var 
olan tehditlerin belirlenmesi 
Kapsam Notları: Tehdit analizi genellikle tehdit 
seviyesini ve bunun gerçekleşmesi olasılığını 
tanımlar. 
 

Threat event Tehdit olayı 
 
 

Any event during which a threat element/actor 
acts against an asset in a manner that has the 
potential to directly result in harm. 

Bir tehdit unsuru / aktörünün, bir varlığa karşı 
doğrudan zarar verme potansiyeline sahip 
olacak şekilde hareket ettiği herhangi bir olay. 
 

Threat vector Tehdit vektörü 
 
 

The path or route used by the adversary to gain 
access to the target 

Hedefe erişim elde etmek için izinsiz tarafın 
kullandığı yol veya rota 
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Throughput Üretilen iş miktarı 
 
 

The quantity of useful work made by the system 
per unit of time. Throughput can be measured 
in instructions per second or some other unit of 
performance. When referring to a data transfer 
operation, throughput measures the useful data 
transfer rate and is expressed in kbps, Mbps and 
Gbps. 

Sistem tarafından zaman birimi başına yapılan 
faydalı işin miktarı. Üretilen iş miktarı, 
saniyedeki talimatlar cinsinden veya başka bir 
performans biriminde ölçülebilir. Bir veri 
aktarım işlemine atıfta bulunulduğunda, üretilen 
iş miktarı, yararlı veri transfer hızını ölçer ve 
kbps, Mbps ve Gbps cinsinden ifade edilir. 
 

Timelines Zaman Çizelgeleri 
 

Chronological graphs where events related to an 
incident can be mapped to look for relationships 
in complex cases. 
Scope Notes: Timelines can provide simplified 
visualization for presentation to management 
and other non-technical audiences. 

Bir ihlal olayı ile ilgili olayların karmaşık 
durumlarda ilişkilere bakması için 
haritalandırılabildiği kronolojik grafikler. 
Kapsam Notları: Zaman çizelgeleri, yönetime ve 
diğer teknik olmayan kitlelere sunum için 
basitleştirilmiş görselleştirme sağlayabilir. 
 

Timely information Zamanlı bilgi 
 

Produced and used in a time frame that makes 
it possible to prevent or detect control 
deficiencies before they become material to an 
enterprise. 
Scope Notes: Refer to COBIT 5 information 
quality goals 

Bir işletme için önemli hale gelmeden önce 
kontrol eksikliklerinin önlenmesini veya tespit 
edilmesini mümkün kılan bir zaman 
çerçevesinde üretilir ve kullanılır 
Kapsam Notları: COBIT 5 bilgi kalitesi amacına 
bakınız 
 

Token Token 
 

A device that is used to authenticate a user, 
typically in addition to a username and 
password 
Scope Notes: A token is usually a device the size 
of a credit card that displays a pseudo random 
number that changes every few minutes. 

Genellikle kullanılan bir kullanıcı adı ve şifresine 
ek olarak, bir kullanıcıyı doğrulamak için 
kullanılan bir cihazdır. 
Kapsam Notları: Bir token genellikle, birkaç 
dakikada bir değişen, bir rasgele sayı gösteren 
bir kredi kartının boyutundaki bir cihazdır. 
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Token ring topology Simgeli halka topolojisi 
 

A type of local area network (LAN) ring topology 
in which a frame containing a specific format, 
called the token, is passed from one station to 
the next around the ring 
Scope Notes: When a station receives the 
token, it is allowed to transmit. The station can 
send as many frames as desired until a 
predefined time limit is reached. When a station 
either has no more frames to send or reaches 
the time limit, it transmits the token. Token 
passing prevents data collisions that can occur 
when two computers begin transmitting at the 
same time. 

Token olarak adlandırılan belirli bir formatı 
içeren bir çerçevenin, bir istasyondan diğerine 
geçtiği bir yerel alan ağı (LAN) halka topolojisi 
türü. 
Kapsam Notları: Bir istasyon tokenı aldığında, 
iletilmesine izin verilir. İstasyon, önceden 
tanımlanmış bir zaman sınırına ulaşılana kadar 
istenilen sayıda çerçeve gönderebilir. Bir 
istasyon göndereceği başka çerçeve yok ise veya 
zaman sınırına gelinmiş ise tokenı iletir. Token 
geçişi, iki bilgisayar aynı anda iletim yapmaya 
başladığında ortaya çıkabilecek veri 
çakışmalarını önler. 
 

Tolerable error Kabul edilebilir hata 
 

The maximum error in the population that 
professionals are willing to accept and still 
conclude that the test objective has been 
achieved. For substantive tests, tolerable error 
is related to professionals’ judgement about 
materiality. In compliance tests, it is the 
maximum rate of deviation from a prescribed 
control procedure that the professionals are 
willing to accept 

Popülasyonda, profesyonellerin kabul etmeye 
istekli oldukları ve hala test hedefinin 
gerçekleştiği sonucuna vardıkları maksimum 
hata. Önemli doğruluk testleri (substantive 
testleri) için, kabul edilebilir hata, uzmanların 
önemlilik konusundaki kararlarıyla 
ilgilidir.Uyumluluk testlerinde ise 
profesyonellerin kabul etmeye istekli olduğu bir 
kontrol prosedüründen maksimum sapma 
oranıdır. 
 

Top-level management Üst-düzey yönetim 
 
 

The highest level of management in the 
enterprise, responsible for direction and control 
of the enterprise as a whole (such as director, 
general manager, partner, chief officer and 
executive manager). 

İşletmenin bir bütün olarak yönetilmesinden ve 
kontrol edilmesinden sorumlu kurumdaki en üst 
düzey yönetim. (direktör, genel müdür, iş ortağı, 
üst düzey yönetici ve yetkili üst düzey yönetici 
gibi) 
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Topology Topoloji 
 
 

The physical layout of how computers are linked 
together 
Scope Notes: Examples of topology include ring, 
star and bus. 

Bilgisayarların birbirlerine nasıl bağlandığını 
gösteren bir fiziksel görüntü 
Kapsam Notları: Topolojiye örnekler halka, yıldız 
ve veri yolu topolojisi verilebilir. 
 

Total cost of ownership 
(TCO) 

Toplam sahiplik 
maliyeti (TCO) 
 
 

Includes the original cost of the computer plus 
the cost of:  software, hardware and software 
upgrades, maintenance, technical support, 
training, and certain activities performed by 
users. 

Bilgisayarın orijinal maliyetini ve aşağıdaki 
maliyetlerini içerir: yazılım, donanım ve yazılım 
güncellemeleri, bakım, teknik destek, eğitim ve 
kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen belirli 
faaliyetler. 
 

Transaction İşlem 
 

Business events or information grouped 
together because they have a single or similar 
purpose 
Scope Notes: Typically, a transaction is applied 
to a calculation or event that then results in the 
updating of a holding or master file. 
 

İş olayları veya bilgi, tek veya benzer bir amacı 
olduğu için birlikte gruplandırılır 
Kapsam Notları: Tipik olarak, bir işlem, bir 
depolama veya ana dosyanın güncellenmesiyle 
sonuçlanan bir hesaplama veya olaya uygulanır. 
 

Transaction log İşlem günlüğü 
 

A manual or automated log of all updates to 
data files and databases. 

Veri dosyalarına ve veritabanlarına yapılan tüm 
güncellemelerin manuel veya otomatik kaydı 
 

Transaction protection İşlem koruması 
 

Also known as "automated remote journaling of 
redo logs," a data recovery strategy that is 
similar to electronic vaulting except that instead 
of transmitting several transaction batches 
daily, the archive logs are shipped as they are 
created. 

Aynı zamanda “yineleme günlüklerinin otomatik 
günlük kaydı” olarak da bilinir, Her gün çeşitli 
işlem gruplarını iletmek yerine, arşiv günlükleri 
oluşturulduklarında gönderilmeleri dışında, 
elektronik veri tabanına benzer bir veri kurtarma 
stratejisi. 
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Transmission Control 
Protocol (TCP) 

İletim Kontrol 
Protokolü(TCP) 
 

A connection-based Internet protocol that 
supports reliable data transfer connections 
Scope Notes: Packet data are verified using 
checksums and retransmitted if they are missing 
or corrupted. The application plays no part in 
validating the transfer. 

Güvenilir veri aktarım bağlantılarını destekleyen 
bağlantı tabanlı bir Internet protokolü 
Kapsam Notları: Paket verileri sağlama 
toplamları kullanılarak doğrulanır ve eksik veya 
bozuksa yeniden iletilir. Uygulamanın  aktarımın 
doğrulanmasında herhangi bir rolü yoktur.  
 

Transmission Control 
Protocol/Internet 
Protocol (TCP/IP) 

İletim Kontrol 
Protokolü/Internet 
Protokolü (TCP/IP) 

Provides the basis for the Internet; a set of 
communication protocols that encompass 
media access, packet transport, session 
communication, file transfer, electronic mail (e-
mail), terminal emulation, remote file access 
and network management. 
 

Internet için temel oluşturur; medyaya erişim, 
paket taşımacılığı, oturum iletişimi, dosya 
aktarımı, elektronik posta (e-posta), terminal 
emülasyonu, uzaktan dosya erişimi ve ağ 
yönetimini kapsayan bir dizi iletişim protokolü. 
 

Transparency Saydamlık 
 

Refers to an enterprise’s openness about its 
activities and is based on the following 
concepts: 
- How the mechanism functions is clear to those 
who are affected by or want to challenge 
governance decisions 
- A common vocabulary has been established 
- Relevant information is readily available 
Scope Notes: Transparency and stakeholder 
trust are directly related; the more transparency 
in the governance process, the more confidence 
in the governance. 
 

Bir işletmenin faaliyetleri ile ilgili açıklığı ifade 
eder ve aşağıdaki kavramları baz alır: 
- Mekanizmanın işlevleri, yönetişim 
kararlarından etkilenen veya bu kararlara itiraz 
etmek isteyenler için nettir 
-Ortak bir kelime haznesi oluşturmuştur 
-İlgili bilgi hazırdır 
Kapsam Notları: Saydamlık ve paydaş güveni 
direkt olarak ilişkilidir; yönetişim süreçlerinden 
daha çok saydamlık, yönetişimde daha çok 
güvene neden olur. 
 



ISACA® Glossary of Terms                                                                                                                                                                   ISACA® Terimler Sözlüğü 

© 2018 ISACA. All rights reserved     © 2018 ISACA. Tüm hakları saklıdır. 
 
 

İngilizce Terim Türkçe Terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım 

Transport Layer Security 
(TLS) 

İletim Katmanı 
Güvenliği (TLS)  
 

A protocol that provides communications 
privacy over the Internet. The protocol allows 
client/server applications to communicate in a 
way that is designed to prevent eavesdropping, 
tampering, or message forgery. (RFC 2246). 
Scope Notes: Transport Layer Security (TLS) is 
composed of two layers: the TLS Record 
Protocol and the TLS Handshake Protocol. The 
TLS Record Protocol provides connection 
security with some encryption method such as 
the Data Encryption Standard (DES). The TLS 
Record Protocol can also be used without 
encryption. The TLS Handshake Protocol allows 
the server and client to authenticate each other 
and to negotiate an encryption algorithm and 
cryptographic keys before data is exchanged. 

Internet üzerinden iletişim mahremiyetini 
sağlar. Protokol, istemci / sunucu 
uygulamalarının dinlemeyi, onaysız değişikliliği 
veya mesaj sahteciliğini önlemek için 
tasarlanmış bir şekilde iletişim kurmasını 
sağlar.(RFC 2246) 
Kapsam Notları: İletim Katmanı Güvenliği (TLS) 
iki katmandan oluşur: TLS Kayıt Protokolü ve TLS 
El Sıkışma Protokolü. TLS Kayıt Protokolü, Veri 
Şifreleme Standardı (DES) gibi bazı şifreleme 
yöntemleri ile bağlantı güvenliğini sağlar. TLS 
Kayıt Protokolü şifreleme olmadan da 
kullanılabilir. TLS El Sıkışma Protokolü, sunucu 
ve istemcinin birbirlerinin kimliklerini 
doğrulmasını ve veri değişimi başlamadan önce 
şifreleme algoritması ve kriptografik 
anahtarlarında anlaşmaya varmasını sağlar.    
 

Trap door Gizli kapı yazılımı 
 

Unauthorized electronic exit, or doorway, out of 
an authorized computer program into a set of 
malicious instructions or programs. 

Yetkili bir bilgisayar programından bir dizi 
kötücül talimatlara ve programlara yetkisiz bir 
şekilde elektronik çıkış veya kapıyolu  

 

Triple DES (3DES) Üçlü DES (3DES) 
 

A block cipher created from the Data Encryption 
Standard (DES) cipher by using it three times 

Veri Şifreleme Standardı (DES) şifresinden bunu 
üç kez kullanılarak oluşturulan bir blok şifresi. 
 

Trojan horse Truva atı 
 

Purposefully hidden malicious or damaging code 
within an authorized computer program 
Scope Notes: Unlike viruses, they do not 
replicate themselves, but they can be just as 
destructive to a single computer. 

Yetkili bir bilgisayar programı içinde amaçlı 
olarak gizlenmiş kötücül ve zararlı kod 
Kapsam Notları: Virüslerin aksine, bunlar kendi 
kendilerini çoğaltmazlar, ancak onlar kadar bir 
bilgisayara yıkıcı olabililirler. 
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Trusted process Güvenilen süreç 
 

A process certified as supporting a security goal. Bir güvenlik amacını desteklemek üzere 
tescillenmiş bir süreç 
 

Trusted system Güvenilen sistem 
 

A system that employs sufficient hardware and 
software assurance measures to allow their use 
for processing a range of sensitive or classified 
information. 

Bir dizi hassas veya sınıflandırılmış bilgiyi 
işlemek için kullanılmasına izin vermek için 
yeterli donanım ve yazılım güvencesi önlemlerini 
kullanan bir sistem 
 

Tunnel Tünel 
 

The paths that the encapsulated packets follow 
in an Internet virtual private network (VPN). 

Kapsüllenmiş paketlerin bir Internet sanal özel 
ağında (VPN) izlediği yollar 
 

Tunnel mode Tünel modu 
 

Used to protect traffic between different 
networks when traffic must travel through 
intermediate or untrusted networks. Tunnel 
mode encapsulates the entire IP packet  with 
and AH or ESP header and an additional IP 
header. 
 

Trafik, ara veya güvenilmeyen ağlardan geçmesi 
gerektiğinde farklı ağlar arasındaki trafiği 
korumak için kullanılır. Tünel modu, IP paketinin 
tamamı ile  AH veya ESP başlığını ve ek bir IP 
başlığını kapsüller. 
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Tunneling Tünelleme 
 

Commonly used to bridge between 
incompatible hosts/routers or to provide 
encryption, a method by which one network 
protocol encapsulates another protocol within 
itself 
Scope Notes: When protocol A encapsulates 
protocol B, a protocol A header and optional 
tunneling headers are appended to the original 
protocol B packet. Protocol A then becomes the 
data link layer of protocol B. Examples of 
tunneling protocols include IPSec, Point-to-point 
Protocol Over Ethernet (PPPoE) and Layer 2 
Tunneling Protocol (L2TP). 

Genellikle uyumsuz ana bilgisayarlar / 
yönlendiriciler arasında köprü kurmak veya 
şifreleme sağlamak için kullanılır, bir ağ 
protokolünün kendi içinde başka bir protokolü 
kapsüllediği bir yöntem 
Kapsam Notları: Protokol A, protokol B’ yi 
kapsüllediğinde, bir protokol A başlığı ve 
opsiyonel olarak tünelleme başlıkları orijinal B 
paketine eklenir. Protokol A daha sonra protokol 
B ‘ nin veri link katmanı olur. Tünelleme 
protokolüne örnek olarak IPSec, Ethernet 
üzerinden noktadan noktaya protokol (PPPoE) 
ve Katman 2 Tünnelleme Protokolü (L2TP) 
verilebilir. 
 

Tuple Çok öğeli 
 

A row or record consisting of a set of attribute 
value pairs (column or field) in a relational data 
structure. 

İlişkisel veri yapısında bir dizi öznitelik değeri 
çiftinden (sütun veya alan) oluşan bir satır veya 
kayıt. 
 

Twisted pair Çift Bükümlü  
 

A low-capacity transmission medium; a pair of 
small, insulated wires that are twisted around 
each other to minimize interference from other 
wires in the cable. 

Düşük kapasiteli bir iletim ortamı; kablodaki 
diğer tellerden kaynaklanan paraziti en aza 
indirmek için birbiri etrafında bükülmüş bir çift 
küçük, yalıtılmış kablo 
 

Two-factor 
authentication 

İki-faktörlü kimlik 
doğrulama 
 
 

The use of two independent mechanisms for 
authentication, (e.g., requiring a smart card and 
a password) typically the combination of 
something you know, are or have. 

Kimlik doğrulaması için iki bağımsız 
mekanizmanın kullanılması (Ör., Bir akıllı kart ve 
bir şifrenin gerekli olması) tipik olarak bildiğiniz 
veya sahip olduğunuz bir şeyin kombinasyonu. 
 

Uncertainty Belirsizlik 
 
 

The difficulty of predicting an outcome due to 
limited knowledge of all components 

Tüm bileşenlerin sınırlı bilgisi nedeniyle bir 
sonucu tahmin etmenin zorluğu 
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Unicode Unicode 
 

A standard for representing characters as 
integers 
Scope Notes: Unicode uses 16 bits, which 
means that it can represent more than 65,000 
unique characters; this is necessary for 
languages such as Chinese and Japanese. 

Karakterleri tamsayı olarak temsil eden bir 
standart 
Kapsam Notları: Unicode, 16 bit kullanır; bu, 
65.000'den fazla benzersiz karakteri temsil 
edebileceği anlamına gelir; Çince ve Japonca gibi 
diller için bu gereklidir. 
 
 

Uniform resource locator 
(URL) 

Tekbiçimli kaynak 
konumlayıcı 
 

The string of characters that form a web address Bir web adresini oluşturan karakter dizisi  

Uninterruptible power 
supply (UPS) 

Kesintisiz güç kaynağı 
(UPS) 
 

Provides short-term backup power from 
batteries for a computer system when the 
electrical power fails or drops to an 
unacceptable voltage level. 

Elektrik enerjisi bozulduğunda veya kabul 
edilemez bir voltaj seviyesine düştüğünde 
bilgisayar sistemi için pillerden kısa süreli yedek 
güç sağlar. 
 

Unit testing Birim testi 
 

A testing technique that is used to test program 
logic within a particular program or module 
Scope Notes: The purpose of the test is to 
ensure that the internal operation of the 
program performs according to specification. It 
uses a set of test cases that focus on the control 
structure of the procedural design. 

Program mantığını belirli bir program veya 
modül içinde test etmek için kullanılan bir test 
tekniği 
Kapsam Notları: Testin amacı, programın dahili 
işleminin spesifikasyona göre yapılmasını 
sağlamaktır. Prosedürel tasarımın kontrol 
yapısına odaklanan bir dizi test senaryosu 
kullanır. 
 

Universal description, 
discovery and integration 
(UDDI) 

Evrensel Tanımlama, 
Keşif ve Entegrasyon 
(UDDI) 
 

A web-based version of the traditional 
telephone book's yellow and white pages 
enabling businesses to be publicly listed in 
promoting greater e-commerce activities. 

Şirketlerin daha büyük e-ticaret faaliyetlerini 
tanıtmak için halka açık bir şekilde listelenmesini 
sağlayan geleneksel telefon rehberinin sarı ve 
beyaz sayfalarının web tabanlı bir sürümü. 
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Universal Serial BUS 
(USB) 

Evrensel Seri Veri Yolu 
(USB) 
 

An external bus standard that provides 
capabilities to transfer data at a rate of 12 Mbps 
Scope Notes: A USB port can connect up to 127 
peripheral devices. 

12Mbps hızında veri transferi yeteneği sağlayan 
bir harici veri standardı 
Kapsam Notları: Bir USB portuna 127 ‘e kadar 
çevre cihazı bağlanabilir. 
 

UNIX UNIX 
 

A multi-user, multitasking operating system that 
is used widely as the master control program in 
workstations and especially servers. 

İş istasyonlarında ve özellikle sunucularda ana 
kontrol programı olarak yaygın olarak kullanılan 
çok kullanıcılı, çok görevli bir işletim sistemi. 
 

Untrustworthy host Güvensiz sunucu 
 
 

A host is referred to as untrustworthy because it 
cannot be protected by the firewall; therefore, 
hosts on trusted networks can place only limited 
trust in it 
Scope Notes: To the basic border firewall, add a 
host that resides on an untrusted network 
where the firewall cannot protect it. That host is 
minimally configured and carefully managed to 
be as secure as possible. The firewall is 
configured to require incoming and outgoing 
traffic to go through the untrustworthy host. 

Bir ana bilgisayar, güvenlik duvarı tarafından 
korunmadığı zaman güvenilmez olarak 
adlandırılır; Bu nedenle, güvenilen ağlardaki ana 
bilgisayarlar  bu tür ağdakilere yalnızca sınırlı bir 
güven duyarlar. 
Kapsam Notları: Temel sınır güvenlik duvarına, 
güvenlik duvarının onu koruyamayacağı 
güvenilir olmayan bir ağda bulunan bir ana 
bilgisayar ekleyin. Bu ana bilgisayar, en az 
düzeyde yapılandırılmış ve olabildiğince güvenli 
olmak için dikkatli bir şekilde yönetilmektedir. 
Güvenlik duvarı,  güvenilmeyen ana 
bilgisayardan geçmesi için gelen ve giden trafiği 
gerektirecek şekilde yapılandırılmıştır. 
 

Uploading Yükleme 
 

The process of electronically sending 
computerized information from one computer 
to another computer 
Scope Notes: When uploading, most often the 
transfer is from a smaller computer to a larger 
one. 

Bilgisayardan alınan bilgileri bir bilgisayardan 
başka bir bilgisayara elektronik olarak gönderme 
süreci 
Kapsam Notları: Yükleme yaparken çoğu zaman 
aktarım daha küçük bir bilgisayardan daha 
büyük bir bilgisayara aktarılır. 
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User awareness Kullanıcı farkındalığı 
 

A training process in security-specific issues to 
reduce security problems; users are often the 
weakest link in the security chain. 

Güvenlik sorunlarını azaltmak için güvenlikle 
ilgili konularda bir eğitim süreci; Kullanıcılar 
genellikle güvenlik zincirindeki en zayıf halkadır. 
 

User Datagram Protocol 
(UDP) 

Kullanıcı Veri Paket 
Protokolü (UDP) 
 

A connectionless Internet protocol that is 
designed for network efficiency and speed at 
the expense of reliability 
Scope Notes: A data request by the client is 
served by sending packets without testing to 
verify whether they actually arrive at the 
destination, not whether they were corrupted in 
transit. It is up to the application to determine 
these factors and request retransmissions. 

Ağ verimliliği ve güvenilirlik pahasına hız için 
tasarlanan bağlantısız bir Internet protokolüdür. 
Kapsam Notları: İstemci tarafından bir veri 
talebinin, gerçekte hedefe ulaşıp ulaşmadığının 
doğrulanması test edilmeden,  paketlerin iletim 
esnasında bozulup bozulmadığına da 
bakılmaksızın gönderilir. Bu faktörleri belirlemek 
ve yeniden gönderim istemek işlemi uygulamaya 
kalmıştır. 
 

User interface 
impersonation 

Kullanıcı arayüzü 
kimliğe bürünmesi 
 

Can be a pop-up ad that impersonates a system 
dialog, an ad that impersonates a system 
warning, or an ad that impersonates an 
application user interface in a mobile device. 

Bir sistem diyaloğunu taklit eden bir pop-up, bir 
sistem uyarısını taklit eden bir reklam, veya bir 
mobil cihazdaki bir uygulama kullanıcı 
arayüzünü taklit eden bir reklam olabilir. 
 

User mode Kullanıcı modu 
 

Used for the execution of normal system 
activities 

Normal sistem aktivitelerini yürütmek için 
kullanılır. 
 

User provisioning Kullanıcı provizyonu 
 
 

A process to create, modify, disable and delete 
user accounts and their profiles across IT 
infrastructure and business applications 

BT altyapısı ve iş uygulamaları genelinde 
kullanıcı hesaplarını ve profillerini oluşturma, 
değiştirme, kullanılamaz kılma ve silme işlemi. 
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Utility programs Yardımcı programlar 
 

Specialized system software used to perform 
particular computerized functions and routines 
that are frequently required during normal 
processing 
Scope Notes: Examples of utility programs 
include sorting, backing up and erasing data. 

Normal işlem sırasında sıkça ihtiyaç duyulan 
bilgisayarlı fonksiyonları ve rutinleri 
gerçekleştirmek için kullanılan özel sistem 
yazılımı 
Kapsam Notları: Yardımcı program örnekleri, 
verileri sıralama, yedekleme ve silme işlemlerini 
içerir. 
 

Utility script Yardımcı betik 
 

A sequence of commands input into a single file 
to automate a repetitive and specific task 
Scope Notes: The utility script is executed, 
either automatically or manually, to perform the 
task. In UNIX, these are known as shell scripts. 

Tekrarlayan ve belirli bir görevi otomatik hale 
getirmek için tek bir dosyaya komut dizisi girişi 
Kapsam Notları: Yardımcı betik, görevi 
gerçekleştirmek için otomatik veya manuel 
olarak yürütülür. UNIX'te, bunlar kabuk betikleri 
olarak bilinir. 
 

Utility software Yardımcı yazılım 
 

Computer programs provided by a computer 
hardware manufacturer or software vendor and 
used in running the system 
Scope Notes: This technique can be used to 
examine processing activities; to test programs, 
system activities and operational procedures; to 
evaluate data file activity; and, to analyze job 
accounting data. 

Bir bilgisayar donanımı üreticisi veya yazılım 
satıcısı tarafından sağlanan ve sistem 
çalıştırırken kullanılan bilgisayar programları 
Kapsam Notları: Bu teknik, işleme faaliyetlerini 
incelemek için; programları, sistem faaliyetlerini 
ve operasyonel prosedürleri test etmek için; veri 
dosyası etkinliğini değerlendirmek için; ve iş 
muhasebesi verilerini analiz etmek için 
kullanılabilir. 
 

Vaccine Aşı 
 

A program designed to detect computer viruses. Bilgisayar virüslerini tespit etmek için 
tasarlanmış bir program 
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Val IT Val IT 
 

The standard framework for enterprises to 
select and manage IT-related business 
investments and ITassets by means of 
investment programs such that they deliver the 
optimal value to the enterprise. Based on 
COBIT. 
 

İşletmelere, BT ile ilgili iş yatırımlarını ve BT 
varlıklarını, yatırım programlarıyla en uygun 
değeri sunacak şekilde seçecek ve yönetecek 

standart çerçeve.  COBIT’ e dayanmaktadır. 

 

Validity check Geçerlilik kontrolü 
 

Programmed checking of data validity in 
accordance with predetermined criteria. 

Önceden belirlenmiş kriterlere uygun olarak veri 
geçerliğinin programlı kontrolü. 
 

Value Değer 
 

The relative worth or importance of an 
investment for an enterprise, as perceived by its 
key stakeholders, expressed as total life cycle 
benefits net of related costs, adjusted for risk 
and (in the case of financial value) the time 
value of money. 

Bir kuruluş için yatırımın temel paydaşları 
tarafından algılandığı şekilde göreceli değeri 
veya önemidir, ilgili maliyetlerin toplam yaşam 
döngüsü faydaları olarak ifade edilir, riske göre 
ayarlıdır ve (finansal değer durumunda) paranın 
zaman değeri olarak ifade edilir. 
 

Value creation Değer yaratımı 
 

The main governance objective of an enterprise, 
achieved when the three underlying objectives 
(benefits realization, risk optimization and 
resource optimization) are all balanced 
Scope Notes: COBIT 5 perspective 
 

Bir işletmenin temel yönetişim hedefi, üç temel 
hedef (fayda gerçekleştirme, risk optimizasyonu 
ve kaynak optimizasyonu) tamamen 
dengelendiğinde elde edilir. 
Kapsam Notları: COBIT 5 yaklaşımı  
 

Value-added network 
(VAN) 

Katma değerli ağ (VAN) 
 

A data communication network that adds 
processing services such as error correction, 
data translation and/or storage to the basic 
function of transporting data. 
 

Verilerin taşınmasında temel fonksiyona hata 
düzeltme, veri çevirisi ve / veya depolama gibi 
işlem hizmetleri ekleyen bir veri iletişim ağı. 
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Variable sampling Değişken örnekleme 
 

A sampling technique used to estimate the 
average or total value of a population based on 
a sample; a statistical model used to project a 
quantitative characteristic, such as a monetary 
amount. 

Bir örneğe bağlı olarak bir popülasyonun 
ortalama veya toplam değerini tahmin etmek 
için kullanılan bir örnekleme tekniği; parasal 
tutar gibi niceliksel bir özelliği yansıtmak için 
kullanılan istatistiksel bir model. 
 

Verification Doğrulama 
 

Checks that data are entered correctly. Verilerin doğru girildiğini kontrol eder. 
 

Vertical defense-in depth Dikey derinliğine 
savunma 
 
 

Controls are placed at different system layers – 
hardware, operating system, application, 
database or user levels 

Kontroller aşağıdaki gibi farklı sistem 
katmanlarına yerleştirilir. - donanım, işletim 
sistemi, uygulama, veritabanı veya kullanıcı 
seviyeleri 
 

Virtual local area network 
(VLAN) 

Sanal yerel alan ağı 
(VLAN) 
 

Logical segmentation of a LAN into different 
broadcast domains. 
Scope Notes: A VLAN is set up by configuring 
ports on a switch, so devices attached to these 
ports may communicate as if they were 
attached to the same physical network 
segment, although the devices are located on 
different LAN segments. A VLAN is based on 
logical rather than physical connections. 

Bir LAN'ın farklı yayın etki alanlarına mantıksal 
bölünmesi. 
Kapsam Notları: Bir ağ anahtarı üzerindeki 
portlar yapılandırılarak bir VLAN kurulur, bu 
nedenle bu portlara bağlı cihazlar, farklı LAN 
bölümlerinde bulunmasına rağmen, aynı fiziksel 
ağ bölümüne bağlıymış gibi iletişim kurabilirler. 
VLAN, fiziksel bağlantılardan ziyade mantıksal 
temellidir. 
 

Virtual organizations Sanal kuruluşlar 
 
 

Organization that has no official physical site 
presence and is made up of diverse, 
geographically dispersed or mobile employees. 

Resmi fiziksel sitenin bulunmadığı ve çeşitli, 
coğrafi olarak dağınık veya mobil çalışanlardan 
oluşan kuruluş. 
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Virtual private network 
(VPN) 

Sanal özel ağ (VPN)  
 

A secure private network that uses the public 
telecommunications infrastructure to transmit 
data 
Scope Notes: In contrast to a much more 
expensive system of owned or leased lines that 
can only be used by one company, VPNs are 
used by enterprises for both extranets and wide 
areas of intranets. Using encryption and 
authentication, a VPN encrypts all data that pass 
between two Internet points, maintaining 
privacy and security. 
 

Verileri iletmek için kamu telekomünikasyon 
altyapısını kullanan güvenli bir özel ağ 
Kapsam Notları: Sadece bir şirket tarafından 
kullanılabilen, çok daha pahalı sahip olunan ya 
da kiralık hat sisteminin aksine, VPN'ler hem 
extranet hem de intranet geniş alanları için 
işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Şifreleme 
ve kimlik doğrulama kullanarak, bir VPN gizlilik 
ve güvenliği koruyarak, iki Internet noktası 
arasında geçen tüm verileri şifreler. 
 

Virtual private network 
(VPN) concentrator 

Sanal Özel Ağ (VPN) 
çoğullayıcı 
 

A system used to establish VPN tunnels and 
handle large numbers of simultaneous 
connections. This system provides 
authentication, authorization and accounting 
services. 

VPN tünellerini kurmak ve çok sayıda eşzamanlı 
bağlantıyı yönetmek için kullanılan bir sistem. 
Bu sistem kimlik doğrulama, yetkilendirme ve 
kayıt etme hizmetleri sunar. 
 

Virtualization Sanallaştırma 
 
 

The process of adding a "guest application" and 
data onto a "virtual server," recognizing that the 
guest application will ultimately part company 
from this physical server. 

Misafir uygulamanın sonuçta  fiziksel sunucudan 
şirkete ayrılacağını kabul eden bir "misafir 
uygulaması" ve verilerini bir "sanal sunucu" 
üzerine ekleme işlemi. 
 

Virus Virüs 
 

A program with the ability to reproduce by 
modifying other programs to include a copy of 
itself 
Scope Notes: A virus may contain destructive 
code that can move into multiple programs, 
data files or devices on a system and spread 
through multiple systems in a network. 

Diğer programları, bunların içine kendisinin bir 
kopyasını içerecek şekilde değiştirerek çoğaltma 
becerisine sahip bir program 
Kapsam Notları: Bir virüs, bir sistemdeki birden 
çok programa, veri dosyasına veya aygıta 
taşınabilen ve bir ağdaki birden çok sisteme 
yayılabilen yıkıcı kod içerebilir 
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Virus signature file Virüs imza dosyası 
 

The file of virus patterns that are compared with 
existing files to determine whether they are 
infected with a virus or worm. 

Bir virüs veya solucan ile enfekte olup 
olmadıklarını belirlemek için mevcut dosyalarla 
karşılaştırılan virüs desenleri dosyası 
 

Voice mail Sesli mesaj 
 

A system of storing messages in a private 
recording medium which allows the called party 
to later retrieve the messages. 

Özel bir kayıt ortamındaki mesajların, aranan 
tarafça daha sonra alınmasını sağlayan bir 
sistem 
 

Voice-over Internet 
Protocol (VoIP) 

IP üzerinden ses iletim 
protokolü (VoIP)  

Also called IP Telephony, Internet Telephony 
and Broadband Phone, a technology that makes 
it possible to have a voice conversation over the 
Internet or over any dedicated Internet Protocol 
(IP) network instead of over dedicated voice 
transmission lines. 

IP Telefon, Internet Telefon ve Geniş Bantlı 
Telefon olarak da adlandırılan, Internet 
üzerinden sesli görüşme veya özel ses aktarım 
hatları yerine herhangi bir özel Internet 
Protokolü (IP) ağı üzerinde çalışmayı mümkün 
kılan bir teknoloji. 
 

Volatile data Kalıcı olmayan veri 
 

Data that changes frequently and can be lost 
when the system's power is shut down 

Sıklıkla değişen ve sistemin gücü kapatıldığında 
kaybolabilecek veriler 
 

Vulnerability Güvenlik Zaafiyeti 
 

A weakness in the design, implementation, 
operation or internal control of a process that 
could expose the system to adverse threats 
from threat events 

Sistemi, tehdit olaylarından kaynaklanan 
olumsuz tehditlere maruz bırakabilecek bir 
sürece ait  tasarım, uygulama, işletme veya iç 
kontrolündeki bir zayıflık 
 

Vulnerability analysis Güvenlik zaafiyet 
analizi 
 

A process of identifying and classifying 
vulnerabilities. 

Güvenlik açıklarını tespit etmek ve 
sınıflandırmak için bir süreç. 
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Vulnerability event Güvenlik zaafiyet olayı 
 

Any event during which a material increase in 
vulnerability results.Note that this increase in 
vulnerability can result from changes in control 
conditions or from changes in threat 
capability/force 
Scope Notes: From Jones, J.; "FAIR Taxonomy," 
Risk Management Insight, USA, 2008 

Güvenlik açığı sonuçlarında önemli bir artışın 
olduğu herhangi bir olay. Güvenlik açığındaki bu 
artışın kontrol koşullarındaki değişikliklerden 
veya tehdit kabiliyetinden / zorlamasından 
kaynaklanabileceğini unutmayınız. 
Kapsam Notları: Jones, J. ; “FAIR Sınıflaması, “ 
Risk Yönetim Anlayışı, ABD, 2008 

 

Vulnerability scanning Güvenlik zaafiyet 
taraması 
 

An automated process to proactively identify 
security weaknesses in a network or individual 
system 

Bir ağdaki veya tek bir sistemdeki güvenlik 
zayıflıklarını proaktif olarak tespit etmek için 
kullanılan otomatik bir süreç 
 

Walk-through Gözden geçirme 
 

A thorough demonstration or explanation that 
details each step of a process. 

Bir sürecin her adımını detaylandıran kapsamlı 
bir gösteri veya açıklama 
 

War dialer Otomatik numara 
çeviricisi 
 

Software packages that sequentially dial 
telephone numbers, recording any numbers 
that answer. 
 

Telefon numaralarını sırayla çeviren, cevap 
veren numaraların kaydedildiği yazılım paketleri. 
 

Warm site Ilık site 
 
 

Similar to a hot site but not fully equipped with 
all of the necessary hardware needed for 
recovery. 

Sıcak bir siteye benzer, ancak kurtarma için 
gerekli olan tüm donanımlarla tam olarak 
donatılmamış site. 
 

Waterfall development Şelale geliştirme 
 

Also known as traditional development, a 
procedure-focused development cycle with 
formal sign-off at the completion of each level. 

Geleneksel gelişim olarak da bilinen, her bir 
seviyenin tamamlanmasında resmi onay ile 
prosedür odaklı bir geliştirme döngüsü 
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Web hosting Web barındırma 
  

The business of providing the equipment and 
services required to host and maintain files for 
one or more web sites and provide fast Internet 
connections to those sites 
Scope Notes: Most hosting is "shared," which 
means that web sites of multiple companies are 
on the same server to share/reduce costs. 

Bir veya daha fazla web sitesine dosya sağlamak 
ve bu dosyaları korumak ve bu sitelere hızlı 
Internet bağlantısı temini için gerekli cihaz ve 
hizmetleri sağlama işi 
Kapsam Notları: Çoğu barındırma işi 
“paylaşımlıdır”. Yani birden fazla şirkete ait web 
siteleri, maliyetleri paylaşmak/düşürmek için 
aynı sunucu üzerindedir. 
 

Web page Web sayfası 
 

A viewable screen displaying information, 
presented through a web browser in a single 
view, sometimes requiring the user to scroll to 
review the entire page 
Scope Notes: An enterprise's web page may 
display the enterprise’s logo, provide 
information about the enterprise's products and 
services, or allow a customer to interact with 
the enterprise or third parties that have 
contracted with the enterprise. 

Bir web tarayıcısı aracılığıyla tek bir ekranda 
sunulan ve bazen kullanıcının tüm sayfayı 
incelemek için kaydırma yapması gereken 
bilgileri görüntüleyen görüntülenebilir bir ekran 
Kapsam Notları: Bir kuruluşun web sayfası, 
işletmenin logosunu görüntüleyebilir, kuruluşun 
ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi sağlayabilir 
veya bir müşterinin kuruluşla veya sözleşmeli 
üçüncü taraflarla etkileşimde bulunmasına 
imkan sağlayabilir. 
 

Web server Web sunucu 
 

Using the client-server model and the World 
Wide Web's HyperText Transfer Protocol 
(HTTP), Web Server is a software program that 
serves web pages to users. 

İstemci-sunucu modelini ve World Wide Web'in 
Bağlantılı Metin Aktarım Protokolünü (HTTP) 
kullanarak Web sunucusu, kullanıcılara web 
sayfalarını sunan bir yazılım programıdır. 
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Web Services Description 
Language (WSDL) 

Web Servisleri 
Tanımlama Dili (WSDL) 
 

A language formatted with extensible markup 
language (XML). Used to describe the 
capabilities of a web service as collections of 
communication endpoints capable of 
exchanging messages; WSDL is the language 
used by Universal Description, Discovery and 
Integration (UDDI). See also Universal 
Description, Discovery and Integration (UDDI). 

Genişletilebilir İşaret Dili (XML) ile formatlanmış 
bir dil. Bir web servisin yeteneklerini, mesaj 
alışverişi yapabilen iletişim uç noktaları 
koleksiyonları olarak tanımlamak için kullanılır; 
WSDL, Evrensel Tanımlama, Keşif ve 
Entegrasyon (UDDI) tarafından kullanılan dildir. 

Ayrıca Tanımlama, Keşif ve Entegrasyon (UDDI) ‘

ya bakınız. 
 

Web site Web sitesi 
 

Consists of one or more web pages that may 
originate at one or more web server computers 
Scope Notes: A person can view the pages of a 
web site in any order, as he/she would read a 
magazine. 

Bir veya daha fazla web sunucusu 
bilgisayarından kaynaklanabilecek bir veya daha 
fazla web sayfasından oluşur. 
Kapsam Notları: Bir kişi, bir derginin 
okuyabileceği gibi, bir web sitesinin sayfalarını 
herhangi bir sırada görüntüleyebilir. 
 

 

Well-know ports Bilinen portlar 
 
 

Well-known ports--0 through 1023: Controlled 
and assigned by the  Internet Assigned Numbers 
Authority (IANA), and on most systems can be 
used only by system (or root) processes or by 
programs executed by privileged users. The 
assigned ports use the first portion of the 
possible port numbers. Initially, these assigned 
ports were in the range 0-255. Currently, the 
range for assigned ports managed by the IANA 
has been expanded to the range 0-1023. 

Bilinen portların – 0 ile 1023 arasındaki: Internet 
Tahsisli Numara Otoritesi (IANA) tarafından 
kontrol edilen ve atanan ve çoğu sistemde 
yalnızca sistem (veya kök) işlemleri veya 
ayrıcalıklı kullanıcılar tarafından yürütülen 
programlar tarafından kullanılabilir. Atanan 
portların olası port numaralarının ilk bölümünü 
kullanırlar. Başlangıçta, bu atanan portlar 0-255 
aralığında idi. Şu anda, IANA tarafından 
yönetilen atanan portların aralığı 0-1023 dir. 
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White box testing Beyaz Kutu Testi 
 

A testing approach that uses knowledge of a 
program/module’s underlying implementation 
and code intervals to verify its expected 
behavior. 

Bir programın / modülün beklenen davranışını 
doğrulamak için bu program/modülün 
uygulanmasının ve kod aralıkları bilgisinin 
kullanıldığı bir test yaklaşımı 
 

Wide area network 
(WAN) 

Geniş alan ağı  
(WAN) 
 
 

A computer network connecting different 
remote locations that may range from short 
distances, such as a floor or building, to 
extremely long transmissions that encompass a 
large region or several countries. 
 

Kat veya bina gibi kısa mesafelerden, geniş bir 
bölgeyi veya birkaç ülkeyi kapsayan son derece 
uzun iletimlere kadar farklı uzak konumlara 
bağlanan bir bilgisayar ağı. 
 

Wide area network 
(WAN) switch 

Geniş alan ağı (WAN) 
anahtarı 
 

A data link layer device used for implementing 
various WAN technologies such as 
asynchronous transfer mode, point-to-point 
frame relay solutions, and integrated services 
digital network (ISDN) 
Scope Notes: WAN switches are typically 
associated with carrier networks providing 
dedicated WAN switching and router services to 
enterprises via T-1 or T-3 connections. 

Eşzamansız aktarım modu, noktadan noktaya 
çerçeve geçişi çözümleri ve tümleşik hizmetler 
dijital ağı (ISDN) gibi çeşitli WAN teknolojilerini 
uygulamak için kullanılan bir veri bağlantı 
katmanı aygıtı 
Kapsam Notları: WAN anahtarları, tipik olarak, 
T-1 veya T-3 bağlantıları aracılığıyla işletmelere 
özel WAN anahtarlama ve yönlendirici 
hizmetleri sağlayan taşıyıcı ağlarla ilişkilidir. 
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Wi-Fi Protected Access 
(WPA) 

Wi-Fi Korumalı Erişim 
(WPA) 
 

A class of systems used to secure wireless (Wi-
Fi) computer networks 
Scope Notes: WPA was created in response to 
several serious weaknesses that researchers 
found in the previous system, Wired Equivalent 
Privacy (WEP). WPA implements the majority of 
the IEEE 802.11i standard, and was intended as 
an intermediate measure to take the place of 
WEP while 802.11i was prepared. WPA is 
designed to work with all wireless network 
interface cards, but not necessarily with first 
generation wireless access points. WPA2 
implements the full standard, but will not work 
with some older network cards. Both provide 
good security with two significant issues. First, 
either WPA or WPA2 must be enabled and 
chosen in preference to WEP; WEP is usually 
presented as the first security choice in most 
installation instructions. Second, in the 
"personal" mode, the most likely choice for 
homes and small offices, a pass phrase is 
required that, for full security, must be longer 
than the typical six to eight character passwords 
users are taught to employ. 
 

Kablosuz (Wi-Fi) bilgisayar ağlarını güvenli hale 
getirmek için kullanılan bir sistem sınıfı. 
Kapsam Notları: WPA, araştırmacıların önceki 
sistem olan Kablolu Eşdeğer Mahremiyet (WEP) 
de bulduğu bazı ciddi zayıflıklara karşı bir yanıt 
olarak oluşturulmuştur. WPA, IEEE 802.11i 
standardının çoğunu uygular ve 802.11i 
hazırlanırken WEP'in yerini almak için bir ara 
ölçü olarak tasarlanmıştır. WPA, tüm kablosuz 
ağ arabirim kartlarıyla çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır, ancak ilk nesil kablosuz erişim 
noktalarıyla çalışması zorunlu değildir. WPA2, 
tam standardı uygular, ancak bazı eski ağ kartları 
ile çalışmaz. Hem WPA hem de WPA2 aşağıdaki 
iki önemli konuda iyi güvenlik sağlar: İlk konu, ya 
WPA ya da WPA2, WEP’e bir tercih olarak 
seçilmeli ve kullanılır kılınmalıdır; WEP genellikle 
birçok kurulum talimatlarında ilk güvenlik 
seçeneği olarak gösterilir. İkinci konu, "kişisel" 
mod, ev ve küçük ofisler için en olası seçim olup, 
tam bir güvenlik için, kullanıcıların tipik altı ila 
sekiz karakterden daha uzun şifreler kullanması  
gerekir. 
 

Wi-Fi protected access II 
(WPA2) 

Wi-Fi korunmalı erişim 
II (WPA2) 
 

Wireless security protocol that supports 802.11i 
encryption standards to provide greater 
security. This protocol uses Advanced 
Encryption Standards (AES) and Temporal Key 
Integrity Protocol (TKIP)  for stronger 
encryption. 

Daha fazla güvenlik sağlamak için 802.11i 
şifreleme standartlarını destekleyen kablosuz 
güvenlik protokolüdür. Bu protokol, daha güçlü 
şifreleme için Gelişmiş Şifreleme Standartları 
(AES) ve Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü 
(TKIP) kullanır. 
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Windows NT Windows NT 
 

A version of the Windows operating system that 
supports preemptive multitasking. 

Sonsuz çoklu görevi destekleyen Windows 
işletim sisteminin bir sürümü 
 

Wired Equivalent Privacy 
(WEP) 

Kablolu Eşdeğer 
Mahremiyet (WEP) 
 

A scheme that is part of the IEEE 802.11 wireless 
networking standard to secure IEEE 802.11 
wireless networks (also known as Wi-Fi 
networks) 
Scope Notes: Because a wireless network 
broadcasts messages using radio, it is 
particularly susceptible to eavesdropping. WEP 
was intended to provide comparable 
confidentiality to a traditional wired network (in 
particular, it does not protect users of the 
network from each other), hence the name. 
Several serious weaknesses were identified by 
cryptanalysts, and WEP was superseded by Wi-
Fi Protected Access (WPA) in 2003, and then by 
the full IEEE 802.11i standard (also known as 
WPA2) in 2004. Despite the weaknesses, WEP 
provides a level of security that can deter casual 
snooping. 

IEEE 802.11 kablosuz ağlarının korunması için 
IEEE 802.11 kablosuz ağ (aynı zamanda Wi-Fi 
ağları olarak da bilinir) standardının parçası olan 
bir şema. 
Kapsam Notları: Kablosuz bir ağ, radyo 
kullanarak mesaj yayınladığından, gizli dinleme 
konusunda özellikle hassastır. WEP, geleneksel 
bir kablolu ağa benzer bir gizlilik sağlamayı, 
dolayısıyla adı korumayı, amaçlamıştır. (özellikle, 

ağdaki kullanıcıları birbirinden korumaz) WEP’ 

de Kripto analiz uzmanları tarafından bir kısım 
önemli zaafiyetler tespit edilmiştir, ve bundan 

sonra WEP’in yerine 2003’de  Wi-Fi Korumalı 

Erişim (WPA) protokolüne geçilmiştir ve bundan 

sonra da 2014’de tam IEEE 802.11i standardı 

(WPA2 olarak da bilinir) geçilmiştir. Bütün 
zaafiyetlerine rağmen, WEP gündelik trafik 
gözetlemesini engelleyebilecek bir güvenlik 
seviyesi sağlar. 
 

Wireless computing Kablosuz işlem 
 
 

The ability of computing devices to 
communicate in a form to establish a local area 
network (LAN) without cabling infrastructure 
(wireless), and involves those technologies 
converging around IEEE 802.11 and 802.11b and 
radio band services used by mobile devices. 

Bilgi işlem cihazlarının, kablolama altyapısı 
olmayan (kablosuz) bir yerel alan ağı (LAN) 
kurmak için bir şekilde iletişim kurma 
kabiliyetidir ve mobil cihazlar tarafından 
kullanılan IEEE 802.11 ve 802.11b ve radyo bant 
hizmetlerini birleşen teknolojileri içerir. 
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Wireless local area 
network (WLAN) 

Kablosuz yerel alan ağı 
(WLAN) 
 

Two or more systems networked using a 
wireless distribution method 

Kablosuz dağıtım yöntemi kullanılarak ağa 
bağlanan iki veya daha fazla sistem 
 

Wiretapping Telekulak 
 

The practice of eavesdropping on information 
being transmitted over telecommunications 
links. 

Telekomünikasyon bağlantıları üzerinden 
iletilmekte olan bilgilerin dinlenmesi pratiği 
 

World Wide Web (WWW) Internet Sunucuları Ağı 
(WWW) 
 

A sub network of the Internet through which 
information is exchanged by text, graphics, 
audio and video. 

Bilginin metin, grafik, ses ve video ile 
değiştirildiği Internet'in bir alt ağı. 
 

World Wide Web 
Consortium (W3C) 

Dünya Ağ Birliği (W3C) 
 

An international consortium founded in 1994 of 
affiliates from public and private organizations 
involved with the Internet and the web 
Scope Notes: The W3C's primary mission is to 
promulgate open standards to further enhance 
the economic growth of Internet web services 
globally. 

1994 yılında Internet ve Internet ile ilgili kamu 
ve özel kuruluşların kurduğu uluslararası bir 
konsorsiyum. 
Kapsam Notları: W3C'nin birincil misyonu, 
Internet web hizmetlerinin dünya çapında 
ekonomik büyümesini daha da artırmak için açık 
standartları duyurmaktır. 
 

Worm Solucan A programmed network attack in which a self-
replicating program does not attach itself to 
programs, but rather spreads independently of 
users’ action. 

Kendi kendini kopyalayan bir programın 
kendisini programlara eklemediği, aksine 
kullanıcıların eylemlerinden bağımsız olarak 
yayıldığı programlanmış bir ağ saldırısı. 
 

Write blocker Yazma Engelleyici 
 

A devices that allows the acquisition of 
information on a drive without creating the 
possibility of accidentally damaging the drive 
 

Sürücüye yanlışlıkla zarar verme olasılığı 
olmadan, sürücüden bilgi alınmasını sağlayan bir 
aygıt 
 

Write protect Yazma korumalı 
 

The use of hardware or software to prevent 
data to be overwritten or deleted 

Verilerin üzerine yazılmasını veya silinmesini 
önlemek için donanım veya yazılım kullanımı 
 

X.25 X.25 
 

A protocol for packet-switching networks. Paket anahtarlamalı ağlar için bir protokol. 
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X.25 Interface X.25 Arayüzü 
 

An interface between data terminal equipment 
(DTE) and data circuit-terminating equipment 
(DCE) for terminals operating in the packet 
mode on some public data networks. 

Bazı kamusal veri  ağlarında paket modunda 
çalışan terminaller için veri terminali teçhizatı 
(DTE) ve veri devresi sonlandırma teçhizatı (DCE) 
arasındaki bir arayüz. 
 

X.500 X.500 
 

A standard that defines how global directories 
should be structured 
Scope Notes: X.500 directories are hierarchical 
with different levels for each category of 
information, such as country, state and city. 

Küresel kapsamlı rehber dizinlerinin nasıl 
yapılandırılacağını tanımlayan bir standart 
Kapsam Notları: X.500 dizinleri, ülke, eyalet ve 
şehir gibi bilgi kategorileri için farklı düzeylerde 
hiyerarşik yapılara sahiptir. 
 

Zero-day-exploit Sıfırıncı Gün İstismarı 
  

A vulnerability that is exploited before the 
software creator/vendor is even aware of it's 
existence 

Yazılım üreticisi/satıcısı tarafından dahi varlığı 
bilinmeden önce istismar edilen  bir zaaffiyet 
 

 

 


