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B�lg� Güvenl�ğ� Pol�t�kası

B�lg� Güvenl�ğ� Pol�t�kasının amacı, hukuka, yasal düzenley�c� ya da sözleşmeye tab� 
yükümlülüklere b�lg� güvenl�ğ� gereks�n�mler�ne �l�şk�n �hlaller� önlemek �ç�n, üst 
yönet�m�n yaklaşımını ve hede�er�n� tanımlamak, tüm çalışanlara ve �lg�l� tara�ara bu 
hede�er� b�ld�rmekt�r.

B�lg� güvenl�ğ� yönet�m s�stem�n�n amacı tüm b�lg� varlıklarımızın g�zl�l�ğ�, bütünlüğü 
ve gerekt�ğ�nde yetk�l� k�ş�lerce er�ş�leb�l�rl�ğ�n� sağlamaktır. B�lg� d�ğer kıymetl� 
varlıklarımızın �ç�nde en çok �hmal ed�len fakat kurum açısından en öneml� 
varlıklardan b�r�d�r. B�lg� güvenl�ğ� yönet�m s�stem�m�z ISO/IEC 27001:2013 B�lg� 
Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem� Standardına uygun olarak kurulmuş ve bu standardın 
gerekl�l�kler�n� karşılayacak şek�lde PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) 
sürekl� �y�leşt�rme döngüsü çerçeves�nde b�r süreç olarak uygulanmaktadır. B�lg� 
güvenl�ğ� sadece b�lg� teknoloj�ler� çalışanlarının sorumluluğunda değ�l eks�ks�z tüm 
çalışanların katılımı �le başarılab�lecek b�r �şt�r. Ayrıca b�lg� güvenl�ğ� sadece b�lg� 
teknoloj�ler� �le �lg�l� tekn�k önlemlerden oluşmaz. F�z�ksel ve çevresel güvenl�kten, 
�nsan kaynakları güvenl�ğ�ne, �let�ş�m ve haberleşme güvenl�ğ�nden, b�lg� teknoloj�ler� 
güvenl�ğ�ne b�rçok konuda çeş�tl� kontroller�n r�sk yönet�m� metoduyla seç�lmes� 
uygulanması ve sürekl� ölçülmes� demek olan b�lg� güvenl�ğ� yönet�m s�stem� 
çalışmalarımızın genel özet� bu pol�t�kada ver�lmekted�r. Uygulama detay b�lg�ler� �ç�n 
s�stem dokümantasyonuna, �lg�l� prosedürlere, rehberlere, planlara ve raporlara 
bakılmalıdır. Bu pol�t�ka b�lg� güvenl�ğ� pol�t�kası ve detaylı kullanım pol�t�kalarını da 
kapsayan b�r üst dokümandır.

B�lg� kaynakları, of�s ve c�hazlar g�b� Tugay  açısından büyük önem taşıyan 
varlıklardır. B�lg� varlıklarını ve kaynaklarını kullanan veya b�lg� sağlayan herhang� b�r 
k�ş�, b�lg� varlıklarını korumakla yükümlüdür.  Ortak b�lg� varlıklarını kullanan tüm 
çalışanların, gereken duyarlılığı göstermes� ve d�ğer meslektaşlarını, kurum 
çalışanlarını ve kurumsal değerler� gözeterek hareket etmes� beklen�r.  Kurumsal 
değerler�n gereğ� olarak g�zl�l�ğe önem ver�l�r, her türlü k�ş�sel b�lg� en yüksek 
güvenl�k standartlarına sah�p s�stemlerle korunur. B�lg�n�n sah�b� �stemed�kçe, yetk� 
ver�lmed�kçe veya yasal gerekl�l�kler oluşmadıkça b�lg� paylaşılmaz. 

Tugay �ç�n tüm bu b�lg� varlıkları ve kaynakları �çer�s�nde en kr�t�k olanı, özenle 
korunması, g�zl�l�ğ�n�n sağlanması, �ht�yaç duyulduğu anda er�ş�lmes� gereken b�lg� 
varlıkları, of�ste ve sunucu h�zmet� alınan Net�nternet B�l�ş�m Teknoloj�ler� f�rmasında 
dır. (Ver� merkez�)  B�lg� varlıkları ve kaynakları farklı konumlarda veya ortamlarda 
bulunab�l�r. Hang� konumda veya ortamda olursa olsun müşter� �let�ş�m 
gereks�n�mler� ve kurumsal değerler bu varlıkların ve kaynakların kullanımını bel�rler. 
B�lg� güvenl�ğ�, sadece b�lg�n�n g�zl�l�ğ�n�n değ�l, bütünlüğünün ve kullanılab�l�rl�ğ�n�n 
de sağlanması �le mümkündür. B�lg�n�n g�zl�l�k gerekl�l�ğ�, sadece yetk�lend�rme 
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dâh�l�nde gereken b�lg� varlıklarına er�ş�m ver�lmes� anlamına gel�r. B�lg�n�n 
bütünlüğü, tüm b�lg� varlıklarının tamlığını ve doğruluğunu sağlamayı gerekt�r�r. 
B�lg�n�n kullanılab�l�rl�ğ�, b�lg� varlıklarının �ht�yaç duyulduğu anda ulaşılab�l�r ve 
kullanılab�l�r olması anlamına gel�r. 

B�lg�n�n kullanımı, yerleş�m� ve korunması �le �lg�l� �ht�yaçların karmaşıklığı ve çokluğu, 
kapsamlı ve gen�ş b�lg� güvenl�ğ� süreçler�n�n ve pol�t�kalarının tanımlanmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle bel�rlenen süreçler doğrultusunda b�lg� güvenl�ğ� 
r�skler�, b�lg� varlığından sorumlu olan k�ş�ler tarafından değerlend�r�l�r, r�skler�n 
öncel�ğ� bel�rlen�r ve gereken önlemler alınır.  
S�stem odası ve sunucuların güvenl�ğ�n�n sağlanması öncel�kl� olarak ele alınır. Varlık 
envanter�n�n ve bu envanter�n olası r�skler�n�n önceden bel�rlenerek müşter�ler�n 
güven �ç�nde ve kes�nt�s�z h�zmet almaları �ç�n çalışılır. Karar ve eylemlerde, güven�l�r 
nesnel b�lg�ler �le teknoloj�n�n tüm olanaklarının kullanılmasına önem ve öncel�k 
ver�l�r. Hareketler sezg�lere, duygulara ya da doğru görünene göre değ�l; b�l�msel ve 
teknoloj�k gerçekler�n ortaya koyduğu objekt�f esaslara göre düzenlen�r. Bunu 
sağlamak �ç�n b�lg� dünyadak� en �ler� kaynaklardan transfer ed�l�r, ben�msen�r ve 
meslek� uygulamalar bu doğrultuda yapılır. Kaynaklar ver�ml� kullanılarak teknoloj�ye 
yatırım yapılır, gel�ş�m bu doğrultuda sürdürülür. 

Bu nedenle b�lg� güvenl�ğ� yönet�m s�stem�n�n planlama, uygulama, �zleme ve 
�y�leşt�rme adımları ISO/IEC 27001 B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem� standardına ve 
bu standardı destekleyen standartlara uygun olarak yürütülür.

B�lg� Varlığı
Tugay'ın sah�p olduğu, �şler�n� aksatmadan yürüteb�lmes� �ç�n öneml� olan varlıklardır. 
Bu pol�t�kaya konu olan b�lg� varlıkları aşağıdak� g�b�d�r ;

Kâğıt, elektron�k, görsel veya �ş�tsel ortamda sunulan her türlü b�lg� ve 
ver�
B�lg�ye er�şmek ve b�lg�y� değ�şt�rmek �ç�n kullanılan her türlü yazılım ve 
donanım
B�lg�n�n transfer ed�lmes�n� sağlayan ağlar
Bölümler, b�r�mler, ek�pler ve çalışanlar
Of�s ve Özel alanlar
Çözüm ortakları
Üçüncü tara�ardan sağlanan serv�s ve h�zmetler

B�lg� Varlıklarının ve Kaynaklarının Kullanımı

Tugay'da yürütülen �şler�n sürekl�l�ğ�n�n ve gel�ş�m�n�n sağlanması neden�yle, b�lg�n�n 
g�zl�l�ğ�n�n korunması öte yandan b�lg�n�n ve f�k�rler�n paylaşılması ve 
yaygınlaştırılması gerek�r. B�lg�n�n hassas�yet� ve güvenl�ğ� �le �lg�l� �ht�yaçlar
gözet�l�rken, aynı zamanda b�lg�ye �ht�yaç anında hızla ulaşılması büyük önem 
taşımaktadır. O nedenle, b�lg� kaynaklarının değer�n�n �y� tesp�t ed�lmes�, b�lg�n�n 
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korunmasını sağlayacak çaba ve mal�yet�n b�lg�n�n hassas�yet� �le orantılı olması 
gerek�r.  Tugay'ın b�lg� kaynaklarını kullanarak et�k dışı veya yasalara karşı 
faal�yetlerde bulunmak, h�ç k�mse �ç�n kabul ed�lemez b�r durumdur. Pol�t�kanın 
asgar� gereğ� olarak ;

Ver�n�n kasıtlı olarak değ�şt�r�lmes�
Kasıtlı olarak ver�’ de hataların oluşmasına veya ver� kaybına neden 
olunması
B�lg� kaynaklarının yasaları �hlal eden b�r faal�yet �ç�n kullanılması
B�lg� güvenl�ğ�n�n �hlal ed�lmes� veya su��st�mal ed�lmes�
C�hazların, yazılımların veya herhang� d�ğer b�r b�lg� kaynağının çalınması,
tahr�p ed�lmes�
B�lg� kaynaklarının b�l�ş�m s�stemler�n�n performans kaybına sebep olacak 
şek�lde kullanılması
Tes�sler�n, f�z�ksel c�hazların, ağların tahr�p ed�lmes� kabul ed�lemez

Bu ve benzer� faal�yetler ve teşebbüsler d�s�pl�n suçu olarak ele alınır, gereken 
d�s�pl�n süreçler� ve yasal süreçler d�s�pl�n prosedürüne göre d�s�pl�n 
kurulu  tarafından uygulanır. Bel�rt�len tarzda b�lg� güvenl�ğ� �hlaller�n�n, �hlal 
teşebbüsler�n�n veya bu tür �hlaller �le sonuçlanab�lecek zaf�yetler�n, tesp�t ed�ld�ğ� 
anda zaman kaybetmeden B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�c�s� ve/veya B�lg� Güvenl�ğ� 
Sorumlusuna b�ld�r�lmes� gerek�r.   

B�lg� Güvenl�ğ� Organ�zasyonu

Tugay S�ber Savunma S�stemler� 6 bölüm / departmandan oluşmaktadır ;

Üst Yönet�m
Satış / Pazarlama
Muhasebe / İnsan Kaynakları
B�lg� Güvenl�ğ�
Ar-Ge / Yazılım
Tekn�k Destek

Sorumluluklar

Üst Yönet�m

B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�’n�n kurulması ve �şlet�lmes� �ç�n gerekl� 
kaynak ve yetk� / sorumluluk tahs�sler�n� gerçekleşt�r�r
Sert�f�kasyon kapsamı �ç�n yönet�m s�stem�ne sah�pl�k ve sponsorluk 
yapmak
Yönet�m kararı gerekt�ren sorunları çözmek ve karar talepler�n� karara 
bağlamak
BGYS kapsam ve pol�t�kasını onaylamak

B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�c�s� / Sorumlusu
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BGYS kurulum çalışmalarını koord�ne etmek 
BGYS kurulum ve operasyon çıktılarını gözden geç�rmek ve ger� 
b�ld�r�mde bulunmak
B�lg� güvenl�ğ� uzman bakış açısı �le r�skler� g�der�c� uygun kontroller�n 
seç�m�n� sağlamak 
BGYS’n�n temel�n� oluşturan varlık envanter� hazırlama ve r�sk anal�z� 
çalışmalarının uygun şek�lde gerçekleşt�r�lmes�n� koord�ne etmek
BGYS �şlet�m model�n� ve uygulanan süreçler�n uyumluluğunu gözden 
geç�rmek
Çalışanların BGYS hakkında b�lg�lenmeler�n� sağlayacak mekan�zmaların
�şlet�lmes�n� sağlar
Çalışanların b�lg� güvenl�ğ�ne �l�şk�n olarak karşılaşab�leceğ� r�skler� 
anlamasını ve tanımasını gerçekleşt�recek eğ�t�c� yöntemler�n kullanımını 
koord�ne eder
Güvenl�ğ� sağlamaya yönel�k olarak tesp�t ed�len �ht�yaçların 
karşılanmasını talep eder
B�lg� güvenl�ğ� standartlarının kontrolü ve denet�m�n� yapar

B�lg� Güvenl�ğ� Kurulu

B�lg� Güvenl�ğ� Kurulu (BGK) aşağıdak� k�ş�lerden oluşur;

B�lg� Güvenl�ğ� Sorumlusu 
B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�c�s�
Kom�syon Üyeler�

BGK, altı ayda b�r, B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�c�s�n�n oluşturduğu gündem çerçeves�nde 
toplanır. Bu toplantılar aynı zamanda yönet�m gözden geç�rme toplantılarıdır. 
Toplantılarda görüşülen konular aşağıda bel�rt�len maddeler� �çer�r, ancak bunlarla 
sınırlı kalmayab�l�r;

B�lg� Güvenl�ğ� Pol�t�kasının gözden geç�r�lmes�.
R�sk Yönet�m Metodoloj�s�n�n onaylanması.
Güncel r�sk raporunun değerlend�r�lmes�.
Kabul ed�leb�l�r r�sk sev�yes�n�n Genel Müdür tarafından onaylanması.
Kabul ed�leb�l�r r�skler�n Genel Müdür tarafından onaylanması.
R�sk �şleme planının Genel Müdür tarafından onaylanması.
Güvenl�k �hlal olaylarının değerlend�r�lmes�.
İş sürekl�l�k stratej�s�n�n gözden geç�r�lmes�.
İş sürekl�l�ğ� tatb�kat sonuçlarının değerlend�r�lmes�.
B�lg� güvenl�ğ� b�l�nçlend�rme çalışmalarının gözden geç�r�lmes�.
İç denet�m raporlarının değerlend�r�lmes�.
Kurumu etk�leyeb�lecek öneml� değ�ş�kl�kler. 
Bu pol�t�ka Tugay S�ber Savunma S�stemler�  Genel Müdürü tarafından 
gözden geç�r�lm�ş ve onaylanmıştır.
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Genel Kurallar

Bu pol�t�ka �le bel�rlenen genel kurallar, aks�ne �st�snalar bel�rt�lmed�kçe 
stajyerler de dâh�l tüm çalışanlar ve �ş ortakları �ç�n geçerl�d�r. 
Özel b�r görev/koşul gereğ� bu kurallara �st�sna oluşturacak durumlar �ç�n,
�lg�l� standart ve tal�matlarla gerekl� güvenl�k kuralları tanımlanır.
Bu pol�t�ka �le çerçeves� ç�z�len b�lg� güvenl�ğ� gereks�n�mler� ve 
kurallarına �l�şk�n ayrıntılar referans ver�len BGYS Prosedürler� �le 
düzenlen�r. Çalışanlar ve �ş ortakları bu prosedürler� b�lmek ve 
çalışmalarını bu kurallara uygun şek�lde yürütmekle yükümlüdürler.
Bu kural ve prosedürler�n, aks� bel�rt�lmed�kçe, kâğıt veya elektron�k 
ortamda depolanan ve �şlenen tüm b�lg�ler �le bütün endüstr�yel kontrol 
s�stemler� ve b�lg� �şlem s�stemler�n�n kullanımı �ç�n d�kkate alınması 
esastır.
B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�, ISO/IEC 27001:2013 “Informat�on 
Technology — Secur�ty Techn�ques — Informat�on Secur�ty Management 
Systems — Requ�rements" standardını temel alarak yapılandırılır ve 
�şlet�l�r. 
BGYS’n�n hayata geç�r�lmes�, �şlet�lmes� ve �y�leşt�r�lmes� çalışmalarını, 
�lg�l� tara�arın da katkısıyla B�lg� Güvenl�ğ� Sorumlusu / Yönet�c�s� yürütür.
Ş�rket tarafından çalışanlara veya f�rmalara sunulan her türlü endüstr�yel 
kontrol s�stemler� ve b�lg� �şlem s�stem� ve altyapısı �le bu s�stemler 
kullanılarak üret�len her türlü b�lg�, belge ve ürün, aks�n� gerekt�ren kanun 
hükümler� veya sözleşmeler bulunmadıkça Tugay S�ber Savunma 
S�stemler�'ne  a�tt�r.




