
TÜV NORD CERT 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin 
Sertifikasyonu: 
Kuruluşunuz için güvenlik 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bilgi günümüzde hayatın 
önemli bir parçasıdır. Toplumun 
bilgi akışına bağımlılığı hızla 
yükselmekte, bu durum, bilgiyi 
ve bilginin ele alınmasını 
geçmişte hiç olmadığı kadar 
önemli bir hale getirmektedir. 

	  
	  
	  

Bilgi - değerli bir kaynak 
	  

	  
Bilgi transferinin kolaylığının 
yanısıra gizlilik de; özellikle konu 
kişisel ve finansal veriler veya 
araştırma ve geliştirme 
çalışmalarından elde edilen hassas 
veriler olduğunda hayati bir öneme 
sahiptir. Ayrıca sistem 
kullanılabilirliği (örn. bilgisayarların 
ve sistemlerin her daim kullanıma 
hazır olması) ve bütünlük (Internet 
portalları, e-Ticaret) da önemli 
unsurlardır. Bilgi önemli bir 
kaynaktır. Bilgisayar korsanları 
veya casuslar tarafından manipüle 
edilmesi, çalınması; insan hatası, 
teknik hata veya yıkıcı nitelikteki bir 
olay nedeniyle kaybedilmesi ya da 
hasar görmesi öngörülemeyen 
sonuçlara neden olabilir. Bu 
risklere çözüm yaratmanın en etkin 
yolu, yasal, düzenleyici ve 
sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri 
de hesaba katabilen, kapsamlı bir 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin 
(BGYS) kurulmasıdır. 

ISO 27001 standardında 
belgelendirilmiş bir BGYS; 
geliştirilme, kurulum, işletilme ve 
bakıma ilişkin şartların yanısıra bu 
gibi bir BGYS’nin sürekli olarak 
iyileştirilmesine yönelik hususlar da 
belirtilmektedir. 

	  
Bu sistem, tüm şirket ve 
kuruluşlara uygulanabilir. TÜV 
NORD CERT'in sunduğu 
sertifikasyon, bu standardın 
şartlarının etkin bir şekilde hayata 
geçirildiğini ve önemli bilgilerin 
verimli bir şekilde korunduğunu 
teyit eder. 

	  
	  
	  

Çeşitli faydalar 
	  

	  
Şirketler ve kuruluşlar ISO 27001 
doğrultusunda alınan 
sertifikasyondan birçok şekilde 
faydalanabilmektedir: 

	  
• Bilgilerin ele alınmasındaki 

zayıflıklar keşfedilir. 
	  

• Personel güvenlik ve etkileri 
konusunda bilinçlendirilir ve risk 
konusundaki bilinçlilik artar. 

	  
• Bilgilerin sistematik bir şekilde 

ele alınması güvenliği arttırırken 
riskleri de en aza indirir. 

	  
• BGYS’nin sistemin tanınan bir 

sertifikasyon kurumu tarafından 
onaylanıp sertifikalandırılması 
halinde müşterilerin, iş 
ortaklarının ve yatırımcıların 
itimadı ve güveni artar. 
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Bilgi Birikimi Sertifikalandırma Süreci 
	  

TÜV NORD CERT olarak 
müşterilerimize uzun süredir 
sunduğumuz hizmetler ile uluslararası 
arenada köklü bir sertifikasyon 
şirketiyiz. Sertifikalarımıza tüm 
dünyada saygı duyulmakta ve kabul 
görmektedir. TÜV NORD CERT'in 
tetkikçileri, yetkin uzmanlar olup kendi 
alanlarında birer bilirkişidirler. Elde 
ettikleri deneyim ile kapsamlı bir 
bilgiye sahiptirler, bağımsızdırlar ve 
genelde TÜV NORD tarafından 
kadrolu olarak istihdam 
edilmektedirler. 
	  

Diğer bir deyişle müşterilerimizle olan 
ilişkilerimizde bağımsızlık, tarafsızlık 
ve süreklilik güvence altına 
alınmaktadır. Tetkikçilerimiz sizinle 
birlikte çalışır ve şirketinizin gelişmini 
desteklerken yönetim sisteminizin 
mevcut durumu hakkında da tarafsız 
geri bildirimlerde bulunurlar. 

Diğer hususların yanısıra sertifikasyon 
için gereken ön şartlar arasında bir 
güvenlik politikasının ve bir risk 
yönetimi sürecinin (risk 
değerlendirmesi ve riskin ele alınması) 
uygulamaya konulması ve ayrıca 
Uygulanabilirlik Beyanı da yer 
almaktadır. Ardından sertifikasyon şu 
aşamalardan geçer: 
• İlk bilgilendirme süreci 

	  
• Tetkike hazırlık 

	  
• Belge incelemesi 

	  
• Tetkik 

	  
• Sertifikanın düzenlenmesi 

	  
Sertifika üç yıllığına geçerlidir ve her 
yıl gözetim amaçlı tetkik uygulanır. 
Sistem bünyesinde farklı koşullara 
veya düzenlemelere yer vermek 
amacıyla ihtiyaç duyulması halinde 
tetkikin değiştirilmesi de mümkündür. 

Hizmetimiz, tüm sektörlerden ve tüm 
kamu hizmetlerinden müşterilere 
yöneliktir. İş süreçlerinizin sorunsuz bir 
şekilde yürütülmesi için ayrıca ISO 
20000-1 (BT Hizmeti Yönetim 
Sistemleri) doğrultusunda alınacak 
sertifikasyonu da öneriyoruz. Böylece 
iki kat fayda sağlayabilirsiniz! 

	  

	  
	  
	  

İletişim: TÜV Teknik Kontrol 
ve Belgelendirme A.Ş. 
 

 
Telefon:  +90 212 293 26 42 
Telefaks:+90 212 293 29 41 
tuv-nord@tuv-turkey.com 
www.tuv-turkey.com 

	  
Görüşmek dileğiyle! 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

İlgileniyor musunuz? 
Lütfen yanıtınızı mail ile gönderin. 
Görüşmek dileğiyle. 

 

 

Evet, ISO 27001 doğrultusunda sertifikasyon ile ilgileniyorum. 
Lütfen bana ulaşın 

	  
Gönderen (lütfen büyük harflerle yazın) 
	  
Şirket 

Bay/Bayan 

Ünvanı 

Sokak 

Posta Kodu/Şehir 

Telefon 

Faks 
	  
	  

E-posta 


