
   ISO/IEC 27001 
Geçiş Klavuzu

BGYS'nin etkinliğinde büyük bir sıçrama

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO/IEC 27002 Bilgi Güvenliği Denetimleri adlı 

standartlar, global dijital değişimi ve yeni iş uygulamalarının buluta ve dijitale daha bağlı 

olmasını yansıtacak şekilde güncellenmiştir. Yeni standartlar, sadece uyumlu kalmanızı 

sağlamaya yönelik değişiklikleri uygulamanızı değil, aynı zamanda da iş uygulamalarının 

dijitalleşmesi ve ilgili risklerle bilgi güvenliği konusundaki duruşunuzu uyumlu hale 

getirmenizi de gerektirecektir.



Adım 1 - Değişiklikleri anlayın

ISO/IEC 27001:2022 ve ISO/IEC 27002:2022 standartlarının birer kopyasını satın alıp, 

ekibinize eğitim vererek değişiklikleri anlamalarına ve gereken şekilde uygulamalarına 

yardımcı olun. Eğitim ve kaynaklar sayfamız, öğrenme yolculuğunuzda size destek 

olabilir.

Adım 2 - Kuruluşunuz üzerindeki etkilerini kontrol edin

BSI eğitiminden ve ISO/IEC 27002'den öğrendiklerinizi kullanarak, ISO/ IEC 

27001:2022'teki değişikliklere kıyasla, size yardımcı olacak bir Boşluk 

Analizi yapın ve risk değerlendirmenize bakın. Kuruluşunuzun hedefleriyle 

ve bağlamıyla örtüşüyor mu? Örtüştüğünden emin olun.

Adım 4 - Geçiş sertifikanız

BSI temsilcinizle iletişime geçin ve geçiş denetiminizi planlayın. ISO/IEC 

27001:2022'ye geçiş için Denetçiniz seçtiğiniz tüm yeni gerekli denetimlerin 

uygulandığını ve BGYS'nize uygunluğunu onaylayacaktır. Denetim raporunuzu 

edinin, denetçinizin geri bildirimlerini inceleyin ve sonuçlara göre hareket edin.

Adım 3: Değişiklikleri uygulayın

Gerekli denetimlerin dahil edilmesi veya dışarıda bırakılmasıyla ilgili kanıtlara ve 

gerekçelere göz atın ve SOA'ınızı uygun şekilde güncelleyin. Risk ele alma planınıza ve 

yeni denetimlerinize bağlı olarak uygulanabilir değişiklikleri uygulamaya koyduğunuzdan 

emin olun ve bir iç denetimle değişikliklerin validasyonunu yapın. Değişiklikler etkili bir 

şekilde uygulandı mı? Değişiklikleri etkin şekilde uyguladığınızdan emin olun. Bu adım, 

başarısız olma ihtimalinizi azaltmaya yardımcı olacaktır. Bir Hazırlık Gözden Geçirmesi 

için bizimle iletişine geçin.

Devam eden uyum ve iyileştirme

Süreç iyileştirme döngünüzü sürdürün ve 

bilgi dayanıklılığını kuruluşunuzun genlerine 

aktarın.

Yeteneklerinizi geliştirin

Yeni "Tetkikçi Geçiş" eğitimimizi alarak hem 

ekibiniz hem de siz geçiş yolculuğunu sonuna 

kadar sürdürmeye hazırlıklı hale gelebilirsiniz.

Avantajları görün

Henüz sürecin çok başında olsak bile, mevcut iş 

uygulamalarınızın ve ilgili risklerin nasıl değiştiğini 

anlamanıza dayalı olarak belirlediğiniz değişikliklerin 

faydalarını görmeye başlayacaksınız.

Güncellemeye hazır

Bu noktada ISO/IEC 27001 sertifikanızı güncellemeye 

neredeyse hazır sayılırsınız.

Başardınız, güncellenen ISO/IEC 27001:2022 

sertifikanızı alabilirsiniz

Tebrikler!




