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Bilgi Güvenli?i Deneme Testi
Bilgi Güvenli?i konusundaki bilgi seviyenizi a?a??daki sorularla test edebilirsiniz. Cevaplar?n tamam?n? onaylad???n?zda, do?ru
cevaplar?n?z ye?il, yanl?? cevaplar?n?z k?rm?z? ile gösterilecektir. Cevab?n?z verdikten sonra "show answer" linkini
t?klad???n?zda cevapla ilgili aç?klamay? okuyabilirsiniz. Testi sadece bir kere cevaplayabilirsiniz.
Ba?ar?lar

Sorular
*
1.Güvenli?ini sa?lamakla sorumlu oldu?unuz ?irket yönetim binas?nda, gizli bilgilerin yetkisiz ki?ilerin eline geçmesini
engellemek maksad?yla doküman güvenli?inin sa?lanmas? için a?a??dakilerden hangisi al?nabilecek tedbirlerden de?ildir?

Yönetim kurulu toplant? odas?nda toplant?lardan sonra unutulan ka??tlar?n toplanmas? ve imha edilmesi

Finans, ?nsan Kaynaklar? ve Pazarlama gibi gizlilik derecesi yüksek bilgilerin bulundu?u departmanlar?n at?k ka??tlar?n?n
güvenilir çal??anlarca toplanmas? ve kontrollü olarak imha edilmesi,

Kritik departmanlarda çal??mak üzere rakip firmalardan yeni i?e al?nan personel hakk?nda tam bir kanaate ula?ana kadar, bu
ki?ilerin e-mail mesajlar?n? izlemek ve i? ç?k??lar?nda zaman zaman üst aramas?na tabi tutmak,

?irketin personeline yönelik olarak yap?lacak bilgilendirme toplant?lar? için giri? kontrol sistemi olu?turmak ve toplant?ya
kat?lacaklar?n kay?t edilmesini sa?lamak,

*
2.Sizce a?a??dakilerden hangisi ?irketin bilgi güvenli?i tedbirlerinin ihlal edildi?i anlam?na gelir?

?irketin y?ll?k kâr-zarar tablolar?n?n ve bilançosunun yerel bir gazetede yay?nlanm?? olmas?,

Maa? ödemesi için anla?mal? bir bankaya gönderilen personel maa? bordrolar?n?n, banka ?ubesinde kaybolmas?

?irket personeline sa?l?k sigortas? yap?lmadan önce, personelin sa?l?k durumunun sigorta ?irketine bildirilmesi
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Mü?terilere veya tedarikçilere ait isimlerin, telefon numaralar?n?n ve adreslerin yaz?ld??? bir listenin yönetim binas?ndan
çal?nmas?

*
3.A?a??dakilerden hangisi ?Temiz Masa Kural?? uygulamalar?ndan de?ildir.

Bilgisayar ?ifresinin yaz?l? oldu?u not ka??tlar?n? klavyenin alt?na saklamak,

Bas?l? dokümanlar?n taray?c?lardan eletronik kopyalar?n? almak ve bilgisayarda yedeklemek, doküman?n bas?l? kopyalar?n?
imha etmek,

K?sa süreli ayr?lmalarda dahi, cep telefonu, PDA, USB bellek, harici harddisk, CD, DVD gibi e?yalar?n çal??ma masas?
üzerinde b?rakmamak,

Masa çekmecelerinin anahtarlar?n?n, ev ve araba gibi özel anahtarlar?n, kasa anahtarlar?n?n masa üzerinde b?rak?lmamas?,

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

