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Misyon
Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile idari ve yönetimsel işlevler için gelişen
bilgi teknolojilerini kullanıma sunmak, Üniversitemiz akademik ve idari personel ile
öğrencilerin gereksinim duyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılanmasında ihtiyaç
duyulan yazılımsal ve donanımsal çözümleri üretmek, temin etmek ve bu amaçla yeni bilişim
teknolojilerini üniversitemize kazandırarak etkin ve verimli bir şekilde kullanımını ve
devamlılığını sağlamaktır.
Vizyon
Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek; Üniversitemizin teknolojik
alt yapısını sürekli geliştirmek, tüm birimlerin yaygın olarak faydalanılmasını
sağlamak, bilişim hizmetlerinin üretilmesi, yürütülmesi ve sunumunda teknolojik alt yapısı ve
hizmet kalitesi açısından Üniversitemizin dünyadaki nitelikli üniversiteler arasında yer
almasını sağlamak için, bilişim alanında gerekli desteği eksiksiz sağlayabilen bir birim
olmaktır.
Genel Hükümler
Madde 1 - Bu politika, Üniversitemizdeki tüm bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve
erişilebilirlik açısından güvenliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.
Madde 2 - Bu dokümanın kapsamı, Kurum bilgi güvenliği kapsamı dokümanında belirtilen
tüm bilgi varlıklarını ve bilgi varlıklarının güvenliğini kapsamaktadır.
Kısaltmalar ve Tanımlar
Bilgi: Kuruluş için değeri olan ve uygun şekilde korunması gereken varlıktır.
Bilgi güvenliği: Bilgiye dair gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği sağlamaktır.
Gizlilik: Bilginin sadece erişim yetkisi verilmiş kişilerce erişilebilir olduğunu garanti
etmektir.
Bütünlük: Bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunu ve yetkisiz değiştirilememesini
temin etmektir.
Erişilebilirlik: Yetkili kullanıcıların, gerek duyulduğunda bilgiye ve ilişkili kaynaklara en
hızlı şekilde erişebileceklerini garanti etmektir.
Bilgi Güvenliği Politikası
Madde 3 - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
doğrultusunda;
-

Personelin, öğrencileri, tedarikçilerin ve vatandaşların bilgi varlıklarına güvenli
bir şekilde erişimini sağlamayı,

NUH NACİ YAZGAN
ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
-

-

Doküman Kodu

KYS-BİDB-01

Yürürlük Tarihi

21/11/2019

Revizyon
Tarihi/No.

-

Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
Kurumun güvenilirliğini ve itibarını korumayı,
Bilgi güvenliği politikasını uygulamayı, kontrolünü yapmayı ve ihlali durumunda
gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
Tabi olduğu mevzuat ile uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini
karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan
kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin
sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Ekibinin kontrol altyapısı ile bilgi
güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek
eğitimleri sağlamayı,

taahhüt eder.
Yaptırım
Madde 4 - Üniversitede BGYS politika ve prosedürlerine uyulmadığının tespit edilmesi
hâlinde, bu ihlalden sorumlu olan personel, öğrenci ya da 3. taraf için geçerli olan mevzuat ve
sözleşmelerde belirlenen yaptırımlar uygulanır.

