
 

 

IRCA ONAYLI ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ 

EĞİTİMİ 

Eğitimin Ücreti: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitimin Süresi: 50 saat (5 Gün) 

Eğitim Günleri: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitim Saatleri: 09.00–17.00 

Başlangıç Tarihi: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim Salonu 

Not: Kursu 70 puan ve üzeri ile tamamlayanlara başarı belgesi verilir. Kontenjan Max 14 kişi ile 

sınırlıdır. 

GENEL BİLGİ: Bu eğitim, BGYS tetkikçilerini bir Tetkik Planını yönetmek, planlamak, idare etmek ve 

uygulamak üzere yetiştirmektedir. Ayrıca katılımcıları, belgelendirme için çalışan kişilere pratik yardım ve 

bilgiler verebilmeleri için yetkilendirir ve 2.taraf tetkiklerin (tedarikçi ve taşeronlar) yürütülmesi için 

gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Bilgi Güvenliği Yönetim sistemleri konusunda denetim yapmak isteyen, 

denetçi gözüyle değerlendirme yapmak isteyenler için uygundur. Birinci, ikinci ve üçüncü taraf 

denetçilerin hepsi için gerekli bilgi ve beceri kriterlerini içerir. 

Eğitime Kimler Katılmalı 

Bu eğitime özellikle bilgi güvenliği yönetim sistemi denetimi yapmak isteyen herkes için 

uygundur. İster birinci taraf, ister ikinci taraf, isterse üçüncü taraf denetim yapacak kişiler 

katılımlarından fayda sağlayacaktır. Bilgi güvenliği yönetim sistemini başka bir perspektif ile 

anlamak isteyen herkes bu eğitimden fayda sağlayacaktır. 

Eğitim Programının İçeriği 

 Bilgi Güvenliği yönetimi ve denetimlerde kullanılan terim ve terminoloji 

 Bilgi Güvenliği yönetimi amaç ve faydaları 

 PUKİ döngüsü 

 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri uygulamalarındaki prosesleri 

http://www.iltem.com.tr/iletisim.html
http://www.iltem.com.tr/sayfa/egitim-takvimi.html
http://www.iltem.com.tr/sayfa/egitim-takvimi.html


 

 

 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri dokümante bilgi şartları 

 Denetim Tipleri ve denetçiler 

 Akreditasyon ve Belgelendirme 

 Akreditasyonun faydaları 

 Denetimlerde rolü olanlar ve sorumlulukları 

 Denetim tipleri 

 Denetim prosesi 

 Denetim kapsamı ve denetim hedefleri 

 Denetim süresinin belirlenmesi 

 Denetçi seçimi ve denetim ekibi oluşturma denetime kaynak sağlama 

 Aşama 1 denetimlerine hazırlık ve iletişim 

 Aşama 1 denetimleri 

 Denetim planlama 

 Soru listesi hazırlama 

 Aşama 2 Denetim ve Denetim görüşmesi yapma 

 Açılış Toplantısı 

 Örnekleme ve örnekleme planlaması 

 Aşama 2 Denetim ve canlı denetim yapma 

 Denetim gözden geçirme 

 Uygunsuzluk belirleme 

 Kapanış toplantısı 

 Uygunsuzluk kaydetme ve raporlama 

 Denetim raporlama 

 Takip denetimleri ve düzeltici faaliyetler 

 Sınav 



 

 

 

Firmamız kurumsal ve bireysel katılımlı eğitimler düzenlemektedir. 

Detaylı bilgi almak için web sayfamızı ziyaret edebilir, ya da firmamızı arayabilirsiniz.  

Eğitim takvimimizi öğrenmek için tıklayınız 

www.iltem.com.tr 
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