ISO 27001 BGYS
Standardı Eğitimleri

Hem bireysel hem de kurumsal olarak bilgi teknolojilerine bağımlılığımız her geçen gün artmaktadır. Hatta; tüm
işlerimizi bu teknolojik altyapılarla yürütür hale geldik. Kuruluşlar da bilgi altyapısını gelişmiş teknolojilerle ve
yazılımlarla (veritabanları, paket programlar vs.) oluşturmakta, bu alt yapılar sayesinde tüm faaliyetler ve
uygulamalar etkin bir şekilde yürütülmekte, kontrol edilebilmekte ve yönetilebilmektedir. Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi (BGYS) kuruluşları gelişen teknolojilerle beraber bilgi alt yapılarının güvenliğini güvence altına almak için
oluşturulmuş bir yönetim sistemidir.
Bilgi Güvenliği yönetim sistemi ile kuruluşlar bilgi varlıklarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler analizi
ederek risklerin oluşması durumunda uygulayacakları kontrollere ve ilgili riskleri azaltacak faaliyetlere karar
verirler. Bu sayede bilgi varlıkları üzerindeki tehditlerin oluşturacağı riskler ve etkileri minimize edilerek bilgi
varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği garanti altına alınır.
Kiwa olarak, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkese ISO 27001 BGYS standardının tüm etkilerini
anlamaları, etkin olarak uygulamaları ve yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeleri için bir dizi
eğitim programı hazırladık. Düzenlemiş olduğumuz bu yoğunlaştırılmış eğitim programında ISO 27001
Standardının içeriğini tam olarak aktarmayı hedefliyoruz.
Kiwa Belgelendirme Hizmetleri olarak düzenlediğimiz baş denetçi eğitimlerimiz
Exemplar Global onaylı olarak düzenlenmektedir.

Eğitimlerin hedefleri:
• Katılımcılara standart gereklilikleri ile ilgili bilgi aktarmak,
• Standardın denetçi bakış açısıyla anlaşılmasını sağlamak
• Pratik uygulamalarla ve sektörden örneklerle katılımcıların deneyimlerinin artmasını sağlamak,
• Kuruluşlarda iç denetçi olarak görev alacak personellere yetkinlik kazandırmak,
• Belgelendirme kuruluşlarında uygunluk değerlendirme personeli olarak görev alacak kişilere yetkinlik
kazandırmak.
Eğitim Sertifikası:
• Temel bilgilendirme eğitimine katılan kişiler “Kiwa Eğitim Katılım Sertifikası”,
• İç denetçi eğitimine katılarak sınavda başarılı olan katılımcılar “Kiwa İç Denetçi Eğitimi Başarı Sertifikası”,
• İç denetçi eğitimine katılarak iki sınav hakkında da başarısız olan katılımcılar “Kiwa Eğitim Katılım
Sertifikası”
• Baş denetçi eğitimine katılarak sınavda başarılı olan katılımcılar “Kiwa Baş Denetçi Eğitimi Başarı
Sertifikası”,
• Baş denetçi eğitimine katılarak iki sınav hakkında da başarısız olan katılımcılar “Kiwa Eğitim Katılım
Sertifikası”
almaya hak kazanır.
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Eğitim Süreleri:
Eğitim Adı

Eğitim Süresi

ISO 27001 BGYS Temel Bilgilendirme Eğitimi

1 gün – 8 Saat

ISO 27001 BGYS Temel Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi

2 gün – 16 Saat

ISO 27001 BGYS Baş Denetçi Eğitimi

5 gün – 40 Saat
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