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BIM – çalışma şeklimizi dönüştürüyoruz 

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), 
fiziksel olarak inşa edilmiş 
varlıkların tüm yaşam döngüsü 
boyunca daha verimli 
tasarlanması, teslim edilmesi ve 
korunması için verimli 
yöntemlere olanak sağlayan 
dijital teknolojilerle destekli bir 
işbirlikçi çalışma şeklidir. 

Tasarım ve inşaat aşamalarında 

önemli ön planlama sayesinde 

daha yüksek verim elde 

edilebilir ve teslimat 

aşamasında kapsamlı bilgiler 

sağlanır. 

BIM'in faydaları nelerdir? 

Daha hızlı ve etkin süreçler 

Verimlilik artışı ve teslimatın hızlanması 

Belirsizliklerin azalması 

Paydaş bağlılığının ve işbirliğinin 
artması 

Tüm yaşam maliyetlerinin ve çevresel 

verilerin kontrol altında tutulması 

Tekrar işleme maliyetlerinin olmaması 

Güvenliğin iyileştirilmesi 

Hem özel sektör hem de kamu sektörü 

ihalelerini alabilme fırsatı 

Şantiye atıklarında azalma 

İşletme aşamasında artan verimlilik ve 

görünürlük 

ISO standartları, varlıkların tüm 

yaşam döngüsü için iyi bir 

haberdir 
• İşbirlikçi çalışma ve rekabetçi ihalelerin

önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı
olurlar

• Uluslararası pazarlarda eşitlenmiş bir

sahanın temellerini atıyorlar ve ticareti

destekliyorlar

• Projelerde tutarlılık sağlıyorlar

BIM'in projelerde kullanılmasını sağlayan 
uluslararası standartlar yayınlanmış olup, 
bunlar, bir bütün olarak sektöre fayda 
sağlamaktadır. ISO 19650-1, -2, -5 ve yakında -3, 
BIM kullanıldığında varlıkların teslimat ve 
işletme aşamalarının tamamında bilgilerin etkin 
yönetimi ve güvenliği için işbirliği süreçlerini 
tanımlamaktadır. 

Bunlar, yapı bilgi modellemesinin çeşitli 
yönlerinin etrafında mevcut olan BS ve PAS 
standartlarına ilavedir. 



BIM yetkinlikleri ve eğitimi neden 
gereklidir? 

• BIM'i kuruluşunuzda veya tedarik zincirinizde nasıl

uygulayabileceğinizi öğrenmek istiyor ya da

kurumunuzun BIM hakkındaki bilgi birikimini artırarak

tüm ekiplerinizin iyi düzeyde bilgi sahibi olmasını

sağlamak istiyor olabilirsiniz.

• Sağlık ve güvenlik veya varlık yönetimi gibi özel bir

nedenle daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyor

olabilirsiniz.

• İşvereninize veya tedarik zincirinize güvence vermek ve

daha fazla ihale kazanmanızı sağlayacak fırsatlardan

yararlanabilmek amacıyla BSI'ın BIM yetkinliklerini

kullanarak profesyonel veya işle ilgili BIM becerilerinizi

ve deneyiminizi göstermek istiyor olabilirsiniz.

Uluslararası standartların şekillenmesinde önemli bir 

rol oynayan BSI'dan eğitim alarak kendi alanında 

uzman eğitmenlerimizin bilgi birikiminden 

yararlanabilirsiniz. 

Dünyanın dört bir yanındaki yükleniciler, hükümetler ve 

müşteriler en iyi uygulama standartlarının 

benimsenmesine giderek daha fazla ilgi gösterdiğinden, 

BIM yetkinliklerinizi ve eğitim programınızı planlayarak 

bilginizi güncel tutun.

BIM yetkinlikleri ve eğitimi 

İster işin sahibi ister tasarım 

danışmanı, ana yüklenici, alt 

yüklenici veya proje yöneticisi olun, 

nitelikler ve eğitim iş birliğinin 

sanal bir dijital ortamda 

beraberinde getireceği fırsatları 

kavramanıza yardımcı olacaktır. 

Yetkinlikler

Müşteriler, işverenler ve tedarik zincirleri, çalıştıkları 

iş ortaklarının test edilmiş ve doğrulanmış beceri ve 

yeterliliklere sahip olduğuna dair güvence görmek 

istedikleri için yetkinliğe sahip olmak giderek daha da 

fazla önem arz etmektedir. 

Bir BSI belgelendirmesi için, bir dizi eğitim kursuna 

ve değerlendirmeye katılmanız gereklidir. Sertifikalı 

bir Uzman olmak için sizden 3 yıllık deneyimin yanı 

sıra pratik uygulama kanıtı sunmanızı istiyoruz.

Eğitim 

Kurslarımız, kıdemli liderlerinizden operasyonel 

ekiplerinize kadar tüm işletmenizin ihtiyaçlarını 

karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Çalışanlarınız ister bir standardın gereklilikleri 

hakkında bilgi edinmeye, ister denetçilerden oluşan bir 

ekibini yönetmeye ihtiyaç duyuyor olsun, eğitim 

programlarımız her düzeyden öğrenim serüvenini 

destekler ve işletmenizin performansını artıracak araç ve 

teknikler sunar. 



SERTİFİKALI 

UZMAN 

BIM Proje Bilgisi 

2. Uzman

Uygulayıcı yetkinliklerine ek olarak, 

bilgi güvenliği ve ilişkili yönetişim 

konularında tam anlayışa sahiptir. 

Bilgi Yönetimi ilkeleri yoluyla Sağlık 

ve Güvenlik uygulamalarının 

iyileştirilmesi konusunda yeteneklidir. 

3. Sertifikalı Uzman

Uygulayıcı ve uzman yetkinliklerine ek 

olarak, Bilgi Yönetimi ve İş Birliğine 

Dayalı Çalışma ilkelerinin uygulanması 

konusunda sektörde kanıtlanmış 

deneyime sahiptir. 

UYGULAYICI 

BIM Proje Bilgisi 

UZMAN 

BIM Proje Bilgisi 

SERTİFİKALI 

UZMAN 

BIM yetkinlikleri 

BSI yetkinlikleri ile bir 

BIM Uygulayıcısı veya 

Uzmanı olun 

Organizasyonunuzda, mevcut veya gelecekteki BIM 

projelerini karşılayacak doğru becerilere sahip misiniz? 

BIM her zamanki gibi bir iş haline gelirken ekiplerinizin 

yetkinliğini ve BIM projelerinde tutarlılığı nasıl 

sağlayabilirsiniz?

BIM yetkinlikleriniz size BSI Güven İşareti vererek 

müşterilerinize, teklif verenlere ve proje ekiplerine 

becerilerinizin doğrulandığına dair güvence verir. 

Eğitimleri ve ilgili değerlendirmeleri başarıyla 

tamamlayarak Uygulayıcı veya Uzman statüsüne 

ulaşabilirsiniz. 

BSI Uzmanı yetkinliğinizi aldığınızda ve ilgili üç yıllık 

deneyimle, becerilerinizin sertifikalandırılmasını 

seçebilirsiniz. Üç yıllık program, becerilerinizin deneyime 

dayalı ve güncel olduğuna dair kanıt sağlayacaktır. 

Değerlendirme 

Her kursun kendi çevrim içi sınavı bulunur. Kursunuz 

bittikten sonra size bir bağlantı gönderilecektir. Kurs 

bitiş tarihinden sonra 30 gün içinde bu bağlantıyı 

izleyerek bu süreci tamamlamanız gerekecektir. 

Kayıt 

BIM yetkinliği için kayıt yaptırmak istiyorsanız lütfen 

eğitim danışmanları ekibimizle iletişime geçin. 

Avantajları nelerdir? 

Bireysel eğitim kursları 

Bireysel BIM eğitim kursları hakkında ayrıntılı bilgi 

için bsigroup.com/training adresini ziyaret edin 

1. Uygulayıcı

Değer yaratan etkenler konusunda tam 

anlayışa sahiptir, BIM'nin ve Bilgi 

Yönetimi'nin yapı çevre sektöründe 

neden önemli olduğunu bilir. 

Proje Teslimatıyla ilişkili Bilgi Yönetimi 

ve İş Birliğine Dayalı Çalışma ilkeleri 

hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir. 

Bilgi Alışverişi, Veri Şeması ve Kalitesi 

konusunda ayrıntılı bilgi sahibidir. 

BIM Proje Bilgisi 

http://bsigroup.com/training
http://bsigroup.com/training


BIM Proje Bilgisi yetkinlikleri 

BIM, proje yöneticileri tarafından projelerle ilgili iletişim, 

koordinasyon ve iş birliğini iyileştirmek amacıyla 

kullanılmaktadır. 

BIM Proje Bilgisi yetkin proje ekiplerinizin operasyonel 

verimliliğini artırarak BIM projelerini başarıyla 

tamamlamanıza yardımcı olabilir. 

BIM Varlık Bilgisi yetkinlikleri

Daha fazla mal, mülk veya daha büyük varlık portföyü 

sahibi kişilerin, işletme ve bakım amaçları için 

varlıklarının etkin ve maliyet açısından verimli bir şekilde 

muhafaza edildiğinden emin olmaları gerekir.

BIM Varlık Bilgisi alanında yetkinliğe sahip olmak, 

becerilerinize ve deneyiminize daha fazla güven 

duymanızı sağlayacaktır. 

Uzmanlık alanınıza bağlı olarak, 

izlenebilecek iki farklı yol 

bulunmaktadır: 

Proje Bilgisi 

Varlık Bilgisi 

Sınav Sınav Sınav Sınav Sınav Kanıt 

BIM Proje 
Bilgisi 

SERTİFİKALI 
UZMAN 

BIM Proje 
Bilgisi 

UZMAN 

BIM Proje 
Bilgisi 

UYGULAYICI 

BIM 

Temelleri 
BIM Varlık 
Yönetimi 

Güvenlik ve 
BIM 

BIM Sağlık ve 
Güvenlik 

Pratik 
Uygulama 

Sınav Sınav 

BIM Devir 
Bilgisi 
Alışverişi 

Sınav 
Sınav Sınav 

BIM Varlık 
Bilgisi 

UYGULAYICI 

BIM Varlık 
Bilgisi 

UZMAN 

Kanıt 

BIM Varlık 
Bilgisi 

SERTİFİKALI 
UZMAN 

BIM yetkinliğinizi seçin 

BIM 
Temelleri 

BIM Proje 
Teslimatı 

BIM Devir 
Bilgisi 
Alışverişi 

Güvenlik ve 
BIM 

BIM Sağlık ve 
Güvenlik 

Pratik 
Uygulama 

BIM Proje 
Bilgisi 
Uygulayıcısı 

BIM Proje 
Bilgisi 
Uzmanı 

BIM Proje 
Bilgisi 
Sertifikalı 
Uzmanı 

BIM Varlık 
Bilgisi 
Uygulayıcısı 

BIM Varlık 
Bilgisi 
Uzmanı 

BIM Varlık 
Bilgisi 
Sertifikalı 
Uzmanı 



Özel öğrenme ihtiyaçlarınız için 

bireysel kurslar almayı seçebilirsiniz. 

Tüm eğitim kurslarımız çevrim içi 

olarak alınabilir. Çevrim içi eğitimlerde 

uzman bir BSI eğitmeni sanal sınıf 

ortamında eğitim sunmaktadır. 

Daha fazla bilgi almak ve yerinizi ayırtmak 

için bsigroup.com/training adresini ziyaret 

edin 

Tüm BIM - Yapı Bilgi Modellemesi eğitim 

kurslarını görmek için arama çubuğundaki 

" Konuyu Seçin " listesinden istediğiniz 

konuyu seçin 

Koşulların elverdiği durumlarda 

yüz yüze sınıf içi eğitimler 

sunulacaktır. Alternatif olarak, 

ister çevrim içi eğitim ister kendi 

tesislerinizde düzenlenecek kurum 

içi eğitim şeklinde olmak üzere, 

sadece kuruluşunuzdaki 

çalışanlara özel kurslar 

alabilirsiniz. 

BIM eğitim kursları 

BIM'e giriş eğitimi kursları 

• BIM Temelleri - BIM'i uygulamaya koymak

• İş Birliğine Dayalı BIM: Üst Yönetim Bilgilendirmesi

• İş Birliğine Dayalı BIM: Üst Yönetim Çalıştayı

• Yapı Bilgi Modellemesi (BIM): Dijital Yapılı 

Britanya, Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Şehirler

BIM'e özel eğitim kursları 

Aşağıdaki standartlarla ilgili gereklilikleri ve 
uygulama süreçlerini anlama: 

• BIM ISO 19650-2: Proje Teslimatı

• BIM PAS 1192-3: Varlık Yönetimi

• BIM BS 1192-4: Devir Bilgisi 
Alışverişi

• BIM ISO 19650-5: Güvenlik ve BIM

• BIM PAS 1192-6: Sağlık ve Güvenlik

http://bsigroup.com/training


Çevrim içi öğrenme portalınıza hoş geldiniz 

Bir BSI eğitim kursuna 

kaydolduktan sonra eğitim 

programınızı yönetebileceğiniz bir 

çevrim içi öğrenme portalına 

erişebileceksiniz. 

Kurstan önce 

Eğitmen gözetimli kurslar - belirli bir mekanda veya bir sanal 

sınıf ortamında 

Bu portalda eğitmen gözetimli kursunuz hakkında tüm bilgilere 
erişebilir ve kursa nasıl katılabileceğinizi öğrenebilirsiniz. 
Portalda eğitimin düzenleneceği mekanın adres bilgileri sunulur 
ya da sanal sınıf ortamındaki kursa nasıl hazırlanabileceğinizle 
ilgili ipuçları paylaşılır. 

Eğitmeniniz hakkında daha fazla bilgiye erişebilirsiniz. Ayrıca 
bazı kurslar için önceden tamamlanması gereken okumalarla 
ilgili bilgiler paylaşılabilir. 

Kurs öncesi anket hem kendiniz, hem de öğrenme hedeflerinizle 
ilgili önemli bilgiler edinmemize yardımcı olur. Kursun tüm 
katılımcılara faydalı olacağından emin olmak için bu anketle 
ilgili alandaki bilgi ve güven düzeyinizi değerlendirmenizi 
isteyeceğiz. Anket yoluyla daha önce elde ettiğiniz başarılarla 
ilgili bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. 

Sanal bir sınıf içi eğitime katılacaksanız mümkün olan en iyi 
eğitim deneyimi elde edebilmek için bağlantınızı ve ses ve 
kamera ayarlarınızı önceden kontrol ederek her şeyin düzgün 
çalıştığından emin olmanız büyük önem taşımaktadır. 

E-öğrenme ve mikro-öğrenme kursları

Portalda kendi boş zamanınızda çalışmak için 
kullanabileceğiniz 

kurs materyallerine erişebilirsiniz. 

Kurs sırasında 

Eğitim kursu sırasında slaytlar, notlar ve aktiviteler gibi 

materyallere erişmek için portalı kullanacaksınız. İleride tekrar 

başvurmanız gerektiğinde elinizin altında olması için bu 

materyalleri saklayın. 

Kursunuz için gerekliyse standardın bir ödünç kopyasına kurs 

boyunca erişebileceksiniz. Bu ödünç kopyanın kullanım süresi 

kursun bitiş tarihi itibariyle sona erecektir. Dolayısıyla, notlar 

alabilmeniz ve ileride başvurabilmeniz için kendi standart 

kopyanıza sahip olmanız yararlı olabilir. 

Kurstan sonra 

Yetkinlikle ilgili kurslar başta olmak üzere, çoğu BSI kursu artık 

bir sınav içermektedir. Kursunuzu tamamladıktan sonra 

portal üzerinde sınavınıza erişebileceksiniz. Portalda ayrıca 

ilgili talimatları da bulabileceksiniz. Çoğu sınava 30 gün içinde 

ücretsiz olarak yeniden girilebilmektedir. Sınavlar sürelidir. 

Sınava başlamadan önce sessiz bir ortamda 

bulunduğunuzdan ve iyi bir Internet bağlantısına sahip 

olduğunuzdan emin olun. 

Başarınızı kutlayın 

Kursunuzu ve değerlendirmenizi başarıyla tamamladıktan 

sonra portaldan BSI sertifikanıza erişebileceksiniz. 

Kurs katılımcılarımızın birçoğu başarılarını sosyal medya 

üzerinden paylaşarak kutlamaktan keyif almaktadır. 

Yetkinlikler - BSI Güven İşaretiniz 

Kursunuz bir BSI yetkinliğinin bir parçasıysa portalda 

kurslarınızı birbiriyle bağlayabilirsiniz. Ayrıca, kursunuzu 

başarıyla tamamladıktan sonra yine aynı portaldan Güven 

İşaretinizi indirebilirsiniz. 

Kurstan önce Kurs sırasında Kurstan sonra  Başarınızı kutlayın Sırada ne var? 

Oturum 
açın 

Kurs 
rezervasyo-
nunuz 

Kurs öncesi 
anket 

Kursunuz 
hakkında - 
katılım 
bilgileri 

Eğitmeninizle 
ilgili bilgiler* 

Kurs öncesi 
okuma 

Kursunuza 
katılın 

Kurs 
materyalleriniz 

Notlar ve 
aktiviteler 

Sınavınız         Yetkinlik 
bağlantısı 

Sertifikanızı 
indirin 

Güven İşareti 
yetkinliğinizi takip 
edin ve  indirin 

Sonraki  
kursunuzla ilgil
öneriler 

*Eğitmen gözetimli kurslar için 

BIM Proje Bilgisi 

UZMAN 



BSI BIM Yolculuğu 

Standartlar Eğitim paketi Belgelendirme paketi 

BIM standartları 

BIM standartlarını 

satın alın ve okuyun 

Yetkinlikler

Öğrenmenin ve 
değerlendirme bileşimiyle 
öğrendiklerinizi 
doğrulamak için BIM 
Proje veya Varlık Bilgisi 
alanında BSI yetkinliği 
elde edin. Ayrıca Sertifikalı 
Uzman olmayı da 
seçebilirsiniz.

Özel eğitim 

ISO 19650-2, PAS 1192-3, 

BS 1192-4, ISO 19650-5 

ve PAS 1192-6 

gerekliliklerini ve 

uygulamasını anlama 

Giriş eğitimi 

İş Birliğine Dayalı BIM Üst 

Yönetim Bilgilendirmesi* 

veya Üst Yönetim Çalıştayı 

BIM Temelleri - BIM'i 

uygulamaya koymak 

Boşluk değerlendirmesi 

Standardın gerektirdiği 

belgelerdeki boşlukları 

belirlemek için isteğe 

bağlı değerlendirme. 

Belgelendirme ve sonrası 

Kuruluşunuz 

belgelendirme sürecini 

tamamladıktan sonra 

gerçekleştirilecek yıllık 

denetim ziyaretleri ile 

kuruluşunuzun en son 

standartlara uygunluğu 

kontrol edilecektir. 

BIM için organizasyonel belgelendirme 

• BSI'ın kapsamlı küresel bölge ofisleri ağından 

yararlanmanıza ve tüm dünya genelinde yeni pazara 

erişim fırsatlarını yakalamanıza olanak sağlayacak bir 

"global pasaport"tur.

• Tüm dünya genelinde büyük ve küçük ölçekli 
kuruluşlar tarafından benimsenmektedir. Altyapı 
yönetiminden sorumlu devletlerden mimarlara, 
tasarım danışmanlarına, ana ve alt yüklenicilere ve 
varlık yönetimi kuruluşlarına kadar çok çeşitli 
kitleler, sektörde kabul gören en iyi uygulamaları 
benimsediklerini kanıtlamak için BSI Kitemark 
belgelendirmesini kullanmaktadır.

• Tasarım ve yapımdan, varlık yönetimine ve varlık 

yaşam döngüsüne kadar modüler bir yapı içinde 

sunulan BSI Kitemark belgelendirmesi, varlık yaşam 

döngüsü içinde sunduğunuz hizmetlere göre BIM 

sunumunuzu esas alır.

• Mevcut sistem belgelendirmesiyle uyumludur ve daha 

kolay anlaşılabilmesi için ortak bir dil kullanmaktadır.

BIM Proje 
Bilgisi 

SERTİFİKALI 
UZMAN

BIM Varlık 
Bilgisi 

SERTİFİKALI 
UZMAN

BIM Proje 
Bilgisi 

UZMAN 

BIM Varlık 
Bilgisi 

UZMAN 

BIM Proje  
Bilgisi 

UYGULAYICI 

BIM Varlık  
Bilgisi 

UYGULAYICI 



İşletmeniz için BIM eğitimi 

BIM Yöneticileri, Proje Yöneticileri, 

uygulama ekipleri ve BIM bilgi birikimini 

artırmak isteyen herkes için. 

Dikkate alınması gereken hususlar 

• Ekipleriniz veya tedarikçileriniz gerekli düzeyde bilgiye 

sahip mi?

• Kuruluşunuz bünyesindeki herkes olmasa bile bazı 

kişiler BIM alanında iyi düzeyde bilgiye sahip mi?

• BIM için organizasyonel belgelendirme almak için 

çalışıyor musunuz?

Hemen yerinizi ayırtın: 
bsigroup.com/training 

BIM alanında eğitimden fayda görebileceğini 

belirten anket katılımcılarının oranı 

Kuruluşların BIM 

farkındalık seviyeleri 

çeşitlilik arz etmektedir. 

Eğitim, hazırlık 

süreçleriniz açısından 

önemli bir rol oynar 

+%82 



BSI olarak her zaman olduğu gibi bugün de yenilikçiyiz; dünyamızı daha 
güvenli bir hale getirmek için çeşitli sektörlerden uzmanları bir araya 
getiriyoruz. Uluslararası standartların şekillenmesine yardımcı 
olduğumuzdan, size ve ekibinize işletmenizi daha güvenli, daha başarılı 
ve daha dayanıklı kılmak için yönetim sistemlerinin nasıl uygulanacağına 
dair eğitim vermede bizden daha iyisi yoktur. 

BIM yetkinliklerine ve eğitimine ek olarak, inşaat ve yapı sektörlerinde 
faaliyet gösteren şirketlerin iş performanslarını iyileştirmek için 
halihazırda kullanmakta olduğu birçok eğitim çözümü sunuyoruz. Her 
seviyeden personelinizi eğitebiliriz ve siz sürekli iyileştirme için 
çabalarken odağınızı kaybetmemenizi sağlarız. 

Yönetim sistemleri ve 
diğer eğitimler 

Kalite Yönetimi Sistemleri 

- ISO 9001

Kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak, varlığını sürdürme ve 

uzun süreli başarı için hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. 

Uluslararası alanda kabul edilmiş bir kalite yönetim sistemi 

(QMS) organizasyonel performansı artırmanızı, müşteri 

memnuniyetini geliştirmenizi ve rekabet avantajı kazanmanızı 

sağlar. 

Gereklilikler 

Uygulama 

Baş Uygulayıcı 

İç Denetçi 

Baş Denetçi 

Üst Yönetim Bilgilendirmesi 

Çevre Yönetim Sistemleri 

- ISO 14001

Çevre yönetimi artık ahlaki bir seçim değil, bir iş 

gerekliliğidir. Sürdürülebilir bir modelin faydalarını kabul 

eden organizasyonlar, değişen çevre koşullarında başarıya 

ulaşmak için kendilerini en iyi şekilde konumlandırır. Bir 

ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi sürdürülebilir 

büyümeyi yönlendirmenize, sürdürülebilir yeniliği 

uygulamaya koymanıza ve yeni pazarlara erişim 

sağlamanıza yardımcı olur. 

Gereklilikler 

Uygulama 

Baş Uygulayıcı 

İç Denetçi 

Baş Denetçi 



Diğer eğitimler 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 
- ISO 45001 

Dünyanın ilk iş sağlığı ve güvenliği global standardı 

olan ISO 45001 2018, çalışan güvenliğini iyileştirmek, 

işyeri risklerini azaltmak ve bütün dünyada daha iyi ve 

daha güvenli çalışma koşullarını yaratmak için bir çerçeve 

sunar. 

Gereklilikler 

Uygulama 

Baş Uygulayıcı 

İç Denetçi 

Baş Denetçi 

Üst Yönetim Bilgilendirmesi 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri 

- ISO/IEC 27001

Uzmanlarımızdan eğitim alarak bilgi güvenliğini nasıl 

yönetebileceğinizi öğrenin. ISO/IEC 27001:2013 bir bilgi 

güvenlik yönetimi sisteminin (ISMS) oluşturulması, 

uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için 

gereklilikleri belirleyen mevcut uluslararası standarttır. 

1990'ların başında ortaya çıkmalarından itibaren global 

bilgi güvenliği standartları katılık ve tanınırlık bakımından 

gelişme göstermiştir. Bilgi güvenliği tehditleri ve 

beraberinde bu tehditleri en iyi yönetme yöntemleri de 

ortaya çıkmıştır. Bu standart bilgi güvenliği yönetiminin 

mevcut en iyi uygulamasını yansıtır. Bir ISMS 

oluşturmanıza, performansınızı takip etmenize ve gerekli 

olduğunda iyileştirmeleri uygulamanıza yardımcı olacak 

nitelikte özellikli tavsiyelerde bulunur. Bir organizasyonun 

bilgi güvenliği yönetim sisteminin harici değerlendirmeden 

geçirilmesine ve belgelendirilmesine de olanak tanır. 

Gereklilikler  

Uygulama  

Baş Uygulayıcı  

İç Denetçi  

Baş Denetçi  

Üst Yönetim Bilgilendirmesi 

İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri 

- ISO 22301

Organizasyonunuzdaki iş sürekliliği yönetim sistemini 

oluşturmayı ve aksaklık sırasında rolleri ve 

sorumlulukları netleştirmeyi öğrenin. ISO 22301 yönetim 

sistemiyle arıza süresini en aza indirebilir, normal 

çalışmaya geri dönüşü hızlandırabilir ve müşterilere 

güvence verebilirsiniz. 

Gereklilikler  

Uygulama  

Baş Uygulayıcı  

İç Denetçi  

Baş Denetçi  

Üst Yönetim Bilgilendirmesi 

Çevre Yönetim Sistemleri 

- ISO 50001

Maliyetleri azaltmak, mevzuata uymak veya 

sürdürülebilirliğinizi geliştirmek için ISO 50001 belgesi 

almakla ilgileniyorsanız, standardı uygulamak bu üç 

amacı gerçekleştirmek için sistematik bir yaklaşım 

sunar. Eğitimlerimiz ISO 50001 temelli bir enerji yönetim 

sistemini anlayabilmeniz ve güvenle uygulayabilmeniz 

için tasarlanır. Genel hatalardan kaçınırken daha büyük 

tasarruflarda bulunabilirsiniz. 

Gereklilikler  

Uygulama  

Baş Uygulayıcı  

İç Denetçi  

Baş Denetçi  

Üst Yönetim Bilgilendirmesi 



İstediğiniz şekilde sunulan eğitim 

Eğitim nadiren bir defalık bir ihtiyaçtır ve 

BSI yolculuğun her adımında size 

yardımcı olabilir. 

Günlük eğitim ihtiyaçlarından kesintisiz 

olarak becerilerin iyileştirilmesi ve 

desteklenmesine kadar işletme genelinde 

eğitim programları sunuyoruz. 

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, nerede 

olursanız olun eğitimleri masanıza kadar 

getirebiliyoruz. 

Tam esneklik için çevrim içi eğitim 

• Çevrim içi eğitim, konumunuzdan bağımsız olarak 

kuruluşunuzdaki yetenekleri gerekli bilgi ve becerilerle 

donatmanıza yardımcı olur.

• Sanal sınıf ortamlarında düzenlenen bu eğitimler yoluyla 
hem eğitmenlerle, hem de birbirinizle etkileşime geçerek 
en iyi uygulamaları kuruluşunuza kazandırabilir ve tüm 
zorlukların üstesinden gelmeye hazır hale gelebilirsiniz.

• Dünyanın neresinde olursanız olun eğitimlerimize 
katılarak güvenilen uzmanlığımızdan, tercih ettiğiniz 
dilde ve zamanda yararlanabilirsiniz.

• Ayrıca seyahat etmenize gerek kalmaz. Eğitimlerinizi 
çevrim içi alarak sürdürülebilirlik yönündeki 
çalışmalara da katkı sağlamış olursunuz.

• Başka kuruluşlardan katılımcıların da yer aldığı çevrim 
içi eğitimlere katılarak yeni kişilerle tanışabilir, 
etkileşim kurabilir ve deneyim paylaşımında 
bulunabilirsiniz.

• Alternatif olarak, uzman bir BSI eğitmeni aynı kursu 
sadece sizin kuruluşunuza özel bir eğitim olarak da 
sunabilir. Böylece, nerede olurlarsa olsunlar, çalışma 
arkadaşlarınız için kişisel gelişim fırsatı sağlayan 
tutarlı ve esnek bir yaklaşımdan doğrudan 
faydalanabilirsiniz.

• Etkileşimli deneyimde sınıf içi kurslarla aynı öğrenme 
teknikleri kullanılmakta ve aktiviteler, molalar, ekip 
çalışmaları ve tartışmalar gibi unsurlar yer almaktadır. 
Bu sayede, sınıf içi kurslarla edineceklerinizle aynı 
değeri, becerileri, bilgileri ve öğrenme sonuçlarını elde 
edersiniz.

Standardın size ait bir kopyası 

Standart temelli eğitimler için eğitim süresince standardın 

bir kopyası ödünç olarak verilecektir. Dersten önce 

standardın içeriğine aşına olmanızı tavsiye ederiz, 

istediğinizde notlar alabilmeniz için kendi kopyanızı 

getirmeniz faydalı olabilir. 

Ön koşullar 

Eğitimlerimizden bazılarının belirli ön koşulları vardır; 

genellikle standardı iyi kötü kullanabilecek kadar bilmek iyi 

bir başlangıç noktasıdır. Sizin ve sizinle birlikte eğitime 

katılan diğer temsilcilerin eğitmeninizden en iyi değeri 

almasını sağlamak için giriş kriterlerini karşıladığınızdan 

emin olun. 

Emin değilseniz, danışmanlarınızdan bilgi alabilirsiniz. 

BSI – seçtiğiniz iş ortağınız 

195 ülkede faaliyet gösteren bir organizasyon olarak, kendi 

çalışanlarımızın uzmanlığı, bütünlüğü ve 

profesyonelliğiyle gurur duymaktayız. Müşterilerin 

"mükemmelliği alışkanlık haline getirmesine" yardım ediyor 

ve tercih edilen iş ortağı olmak istiyoruz. 

Ayrıca performansı iyileştirmek için farklı standart ve 

yetkinliklerin yanı sıra eğitim, belgelendirme, danışmanlık 

ve tedarik zinciri çözümlerinden oluşan çeşitlilik içeren bir 

portföy sunuyoruz. BSI'ın çözümleri kuruluşların 

performanslarını iyileştirmesine, kalite ve riski yönetmesine, 

markalarını korumasına ve Organizasyonel Dayanıklılık 

temelini oluşturmasına yardımcı olmaktadır. 

Sizinle ortaklaşa çalışmak için sabırsızlanıyoruz. 




