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Genel 

1. AMAÇ 

Bu politika; Erciyes Üniversitesi bünyesinde iş sürekliliğini sağlamak ve bilgi güvenliği riskleri minimize ederek 
güvenlik ihlal olaylarını önlemek ve olası etkilerini azaltarak hasar riskini en aza indirmektir.   

2. KAPSAM 

Bu politika Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sunulan bilişim hizmetlerini kullanan, 
akademik ve idari tüm personeli, Erciyes Üniversitesi öğrencilerini, Erciyes Üniversitesi iş yapan firmaları, 
EDUROAM ağına bağlanma yetkisi bulunan misafir akademisyen ve  öğrencileri kapsamaktadır. 

3. SORUMLULUK 

Bu dokümanın hazırlanmasından, güncellenmesinden Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi ve Bilgi Güvenliği 
Kurulu, gözden geçirilmesi ve onaylanmasından Bilgi İşlem Daire Başkanı sorumludur. Dokümanda belirtilen 
hususları bilmek, uygulamak ve korunmasını sağlamaktan ise tüm personel sorumludur 

4. POLİTİKA 

4.1. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı;  Bilgi Güvenliği Politikası kurumsal bilgi varlıklarının 
gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak için operasyonel ve yönetsel çerçeveyi sunar. 

4.2. Bilgi  Güvenliği  Politikası aşağıdakileri garanti altına almaktadır:  
 

 Bilgiyi herhangi bir yetkisiz erişime karşı korumak; 
 Bilgilerin gizliliği,  bütünlüğü ve erişilebilirliği sağlamak; 
 Muhafaza edilen sunucular üzerindeki bilgiye ulaşılabilirliği sağlamak; 
 İş sürekliliğine etki edebilecek riskleri tanımlamak ve gerekli aksiyonları almak, 
 Tüm paydaşlarımızla bilgi güvenliği farkındalığını sağlayacak çalışmalar yapmak,  
 Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulumlu çalışmak, 
 Görevler ayrılığı ilkesi ile bilgi güvenliğinin sağlanmasına, iyileştirilmesine yönelik teknolojik 

yatırımları sürekli kılmak, 
 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak,  

4.3. Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde 
dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, 

4.4. Stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesinde, bilgi güveliği yönetim sisteminin kurulup sürekliliğinin 
sağlanması için ilgili riskleri tanımlamak, belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek işlevini yerine 
getirmeyi,  

4.5. Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini, 
4.6. Bilgi güvenliği ihlallerine ilişkin organizasyonel yapı, kaynak ve altyapıyı oluşturmak, olası 

yaşanabilecek ihlalleri belğeleyerek gerekli yaptırımları uygulamak, 
4.7. Erciyes Üniversitesi çalışanları, öğrencileri, akademik kadroları ve Erciyes Üniveritesi İle İş Yapan 

Frimalar politikalara uymalıdır. Aksi durumda disiplin uygulamaları ile sonuçlanabilen gerekli işlemler 
başlatılmaktadır.  


