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Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Bilgilerinizi ve itibarınızı korumak



Kişisel kayıtları ve ticari açıdan hassas bilgileri korumak
konusunda aşırı dikkatli olmanız gerçekte mümkün değildir.
ISO/IEC 27001, bilgileri yönetmek ve  kuruluşunuzun itibarını
korumak için sağlam ve sistematik bir yaklaşımı hayata
geçirmenize yardımcı olur. BSI olarak, ISO/IEC 27001'den en iyi
şekilde faydalanmanıza yardımcı olmak için gereken deneyime,
uzmanlara ve destek hizmetlerine sahibiz.

ISO/IEC 27001, kuruluşların bilgi güvenliği tehditlerine karşı
daha dayanıklı ve daha iyi yanıt verebilen bir konumda
olmasına yardımcı olur. Kuruluşunuzun güvende kalmasını
sağlar; böylece "normal işlerinizi" yapmaya odaklanabilir ve
aynı anda müşteriler ve tedarikçilere bilgileri koruma
taahhüdünüzü net bir şekilde gösterebilirsiniz

Günümüzün son derece birbirine bağlı dünyasında,
organizasyonlar için faaliyetlerinin verimli şekilde
yürütülmesini ve verilerin güvende olmasını sağlamak
önemlidir.  Kullanımdaki artışla birlikte verileri korumak
giderek zorlaşmaktadır:

•  

Kuruluşunuz için temel risklere odaklanarak tehditleri ve olası
etkilerini azaltabilirsiniz. Üçüncü taraf belgesi, temel
paydaşlara risklerin etkili bir şekilde yönetildiği ek bir güvence
sağlamaktadır.

Organizasyonların %75'i tüm verilerinin tamamen güvende
olduğuna inanmamaktadır1

Organizasyonların %90'ının 2014 yılında güvenlikleri
kırılmıştır2

400 milyar $, bilişim suçlarının tahmin edilen maliyetidir3

•  

•  

Kuruluşunuz ve müşterilerinizin gizli
bilgilerinin ISO/IEC 27001:2013 ile
güvenli ellerde olduğunu gösterin

 

*Kaynak: BSI Faydaları anketi - BSI müşterilerine IS/IEC 27001:2013'ten hangi faydaları elde ettikleri soruldu.
1 NTT İl. Güvenliği 2016 Risk-Değer Raporu 2 PWC 2015 Bilgi Güvenliği İhlalleri Anketi 3 McAfee Net Kayıplar Raporu, Haziran 2014. 

ISO/IEC 27001:2013'ün faydaları*

BSI’dan ISO/IEC 27001 belgesi
almamız, müşterilerimize
bilgilerinin korunduğuna ilişkin
güven vermemizi sağlıyor.

“
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Ian Waterhouse, Bilgi Güvenliği Programları Müdürü,
İngiltere ve Galler Bölgesi Resmi Kamu Denetçisi

75%
Kurumsal
riskleri azaltır

80%
Organizasyonunuza
güven aşılar

71%
Kuruluşunuzu
korumaya yardımcı
olur

53%
Rekabet
avantajınızı
artırır

50%
Hata ihtimalini
azaltır

55%
Mevzuata uymanıza
yardımcı olur



Odak Noktaları ISO/IEC 27001 nasıl yardımcı olur Kuruluşunuza faydaları 

Risk
yönetimi 

İtibar

Bağlılık

Uyumluluk

•
 

•
 

•
 

Bilgileriniz için riskleri tanımlamanıza ve bunları
yönetmek veya azaltmak için gereken önlemleri
uygulamaya koymanıza yardımcı olur
Bilgi güvenliği ihlallerinin hızlı bir şekilde saptanmasını
sağlayan prosedürleri uygulamaya koymanızı sağlar
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminizi (ISMS) sürekli olarak
iyileştirmenizi gerektirir

ISMS'nizle ilgili kurum içi ve kurum dışı tüm
paydaşları tanımlamanızı gerektirir
ISMS politikasını çalışanlara iletmenizi ve buna nasıl
katkı yapacaklarını kavradıklarından emin olmanızı
gerektirir
ISMS rollerini tanımlamak ve ilgili kişilerin yetkin
olmasını sağlamak için üst düzey yönetim desteği
gereksinimi

Tüm ilgili taraflar arasında gelişmiş bilgi güvenliği
farkındalığı
Çalışanlarınızla ilgili bilgi güvenliği ihlalleri ihtimalini
azaltır
Organizasyonunuzun tüm seviyelerinde bilgi
güvenliğine bağlılık sergiler

Çalışmalarınıza normal bir şekilde devam edebilmeniz ve
aksamaları minimuma indirebilmeniz için bilgilerinizi
korumanıza yardımcı olur
Kazaları minimuma indirerek maliyetten tasarruf sağlar
Bilginin korunmasını, kullanılabilir ve erişilebilir olmasını
sağlar

Potansiyel zayıflıkları tanımlayabilmeniz ve müdahale
edebilmeniz için bilgi güvenliği risklerini
değerlendirmenizi sağlar
Risklerle orantılı kontrolleri uygulamaya koymanızı
gerektirir
Bilgi güvenliğinizle ilgili riskleri sürekli olarak
değerlendirmenizi ve uygulamaya koyduğunuz
kontrollerin uygun olduğundan emin olmanızı gerektirir

Para cezası veya adli kovuşturma ihtimalini azaltır
İlgili mevzuata uyduğunuzdan, ve güncel bilgiye
sahip olduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olur

Yasal ve yönetmeliklere ilişkin gerekliliklerinizi
yönetmenize yardımcı olan bir çerçeve sağlar
Yönetmeliklere ilişkin gerekliliklerinizi incelemenizi ve
diğer ilgili taraflara iletmenizi sağlar

İtibarın ve paydaşların duyduğu güvenin artması
İlgili taraflar arasında riskin daha görünür kılınması
Pazarda güven ve itibar yaratarak daha fazla iş
yakalamanıza yardımcı olur
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 Tüm dünyada kuruluşların performansını
artırmak için her yıl 1 milyon saatten fazla
zaman harcıyoruz.

Bu deneyim, ISO/IEC 27001'in kuruluşlara gerçek faydaları geliştirme ve sunma
konusunda nasıl yardımcı olabildiğini ilk elden görmemizi sağlıyor.

Information Security
Management

ISO/IEC
270 01:2013
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ISO/IEC 27001'i
kuruluşunuz için etkili kılmaya dair önemli ipuçları

  

Her yıl on binlerce müşteriye yardımcı oluyoruz. Burada onların en önemli ipuçları yer alıyor.

Üst yönetimin sorumluluğu
ISO/IEC 27001'in uygulanmasını başarıya taşımak

açısından temel önem taşır. Üst yönetimin aktif bir
şekilde dahil olması ve gereken kaynakları

onaylaması gerekir.

"Kuruluşlar üst düzey yöneticileriyle ne kadar
erken konuşurlarsa, her şey onlar için o kadar
daha iyi gidecektir; o yüzden bu tartışmaları
erkenden yapın."
John Scott, Overbury, Birleşik Krallığın lider iç
mekan çözümleri sağlayıcısı

"Aldığımız eğitimler pratik alıştırmalarla ve
gerçek vaka senaryolarıyla doluydu. Ayrıca
katılımcıları interaktif olmaya ve bilgi
güvenliğiyle ilgili deneyimlerini paylaşmaya
teşvik eden bir yapıya sahipti."
Nataliya Stephenson, Bilgi Güvenliği Müdürü,
NSW Savcılık Departmanı

"ISO IEC 27001 belgesi, gizli bilgilere ilişkin
tüm riskleri tanımlamak ve azaltmak için en iyi
kontrolleri uygulamaya koyduğumuz için
müşterilerimizin huzurlu olmasını sağlayarak
bir adım daha ilerlememizi imkanlı kılıyor."
Jitesh Bavisi, Uyumluluk Direktörü,
Exponential-eBavisi

"Standarda uymak için kuruluşunuzu değiştirmeye
çalışmayın. Aksi yöne gitmek yerine, işlerinizi
nasıl yaptığınız ve standardın işlerinizi yapma
şekliniz hakkında neler ifade ettiği üzerine
düşünün." Paul Brazier, Ticari Direktör, 
Overbury

"Standardı uygulamanın anahtarı, çalışanların
bilgi güvenliği sistemi ve gerekliliklerini ek bir
yük olarak değil, günlük işlerinin entegre bir
parçası olarak görmelerini sağlamakta gizlidir."
Thamer, İbrahim Ali Arab, Genel Müdür
Yardımcısı, B.T.

Daha fazla bilgi için bizimle
iletişime geçin

Telefon: +90 216 445 90 38
Web sitesi: bsigroup.com

  

 

  

Ve son olarak, belgenizi aldığınızda başarınızı
kutlayın ve BSI Güvence İşaretinizi yayınlarınızda,

web sitenizde ve pazarlama materyallerinizde
kullanın.

Sistemle ilgili kurum içi denetimlerimizi yapmak
için çalışanlarınızı eğitin. Bu, sizi anlamalarına

yardımcı olabilir; aynı zamanda başarı için
potansiyel sorunlar veya fırsatlarla ilgili değerli

geribildirimler de sağlayabilir.

Müşterileriniz ve tedarikçilerinizle konuşun.
Hizmetinizle ilgili geliştirmeler önerebilir ve

geribildirimde bulunabilirler.

Uygulamaya koyduğunuz sistemler, politikalar,
prosedürler ve prosesleri inceleyin - zaten

standartta bulunanların çoğunu yapmış ve
kuruluşunuz için işe yaramasını sağlamış

olabilirsiniz. Bir şeyi sadece standart adına
yapmamalısınız – yaptığınız şeyin kuruluşunuza

değer katması gerekir.

İletişim ve bilgi paylaşımı eksikliğinden kaçınmak
için farklı departmanların birlikte nasıl

çalışabileceği üzerine düşünün. Müşterilerin ve
kuruluşunuzun yararı için tüm organizasyonun bir

takım olarak çalıştığından emin olun.


