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AÇIKLAMA   

Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği; 

kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın 

artırılması için bilginin geniş çaplı risklerden korunmasını sağlar.  

Bilgi güvenliği yönetimi konusunda en yaygın olarak kullanılan standart, “ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” standardıdır. 

Bu standart, işletmeler içerisinde bilgi güvenliğini başlatan, gerçekleştiren ve sürekliliğini sağlayan kişilerin kullanımı için, bilgi güvenliği 

yönetimi ile ilgili gereklilikleri içermektedir. 

Bu eğitim ISO/IEC 27001:2013 ve bu standardın uygulama pratikleri için tavsiyeleri içeren ISO/IEC 27002 standardını temel alarak 

hazırlanmıştır.  

 

AMAÇ 

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının tüm maddelerini detaylı olarak yorumlayarak, katılımcıların eğitim 

sonunda standardın gerekliliklerine hakim olmalarını sağlamaktır.. 

 

İÇERİK 

1. Gün 

 Bilgi Güvenliğine giriş: Temel konular, söylentiler 

ve gerçekler 

 İş Gereklilikleri: Ticari ve yasal hususlar, bağlam, 

iç dış konular ve ilgili taraflar 

 BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) 

standartlarına giriş: Tarihi, gelişimi ve mevcut 

durumu 

 Bir yönetim sisteminin geliştirilmesi ve 

uygulanması: 

 Politika 

 Kapsam 

 Risk Değerlendirmesi 

 Risk Yönetimi 

2. Gün  

 Uygulanabilirlik Bildirisi 

 Ek A Kontrolleri  

 Kaynaklar ve Destek  

 BGYS Performansı ve Sürekli İyileştirme  

 Önemli Başarı Faktörleri 

 Son sorular ve kapanış 

 

KATILIMCI PROFİLİ 

Bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışması yürütecek 

profesyoneller, İşletme bünyesindeki risk yöneticileri ve risk yönetim takım üyeleri, IT Risk yöneticileri ve takım üyeleri, IT Yöneticileri, Bilgi 

güvenliği yöneticileri ve takım üyeleri, İç kontrol ve denetim ekip üyeleri, IT uzmanları ve danışmanlar. 

GEREKLİ ÖN BİLGİLER 

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.  

 

YÖNTEM 

Eğitim aşağıdaki araçlarla verilecektir; 

 Teorik bilgi ve konu anlatımları  

 Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler 

 Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler 

 Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar 

 Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler 

SÜRE 

2 Gün 


