BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI (BGYS)
1. AMAÇ

BGYS politikası, T.C. Dışişleri Bakanlığının sahip olduğu hassas bilgi varlıklarının korunması
ve yönetilebilmesi amacıyla TS ISO/IEC 27001 sayılı standarda uygun Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi (BGYS) kurulması ve bu sisteme ilişkin uygunluk belgesi alınmasını teminen
uyulması gereken kuralları ortaya koyan bir belgedir. Kurumsal bilgi güvenliğinin
sağlanmasına yönelik bir standart olan “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
(BGYS)” belgesinin amacı; kapsam dâhilindeki bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve
gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlayarak, Bakanlık bünyesinde çalışanların ve
ilgili tarafların uyması gereken bilgi güvenliği şartlarının çerçevesini çizmek ve yazılı kuralları
belirlemektir.
2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

İşbu politika, Bakanlık bünyesinde bulunan ve denetlenebilir nitelikte olan bilgi varlıklarını,
bilişim sistemlerini, bunlara erişim sağlayan kullanıcıları ve ayrıca, sistem ve ağ altyapısı,
yazılım geliştirme, malzeme ve hizmet tedariki ile bilgi güvenliği yönetimi iş süreçlerini
kapsamaktadır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası, bilişim teknolojileri ile ilgili önlemlere ek olarak
fiziksel ve çevresel güvenlik, insan kaynakları güvenliği, yasal mevzuata uyum ve üçüncü taraf
ilişkilerinin yönetimi gibi birçok konuda çeşitli kontrollerin uygulanması ve belirli aralıklarla
gözden geçirilmesi hususunda BGYS çalışmalarının genel bir özetini teşkil etmektedir. BGYS
çalışmalarında üst doküman niteliği taşıyan BGYS Politikası, Bakanlık Üst Yönetimi tarafından
onaylanarak, Bakanlık personelinin bilgisine sunulmak ve üçüncü taraflara duyurulmak üzere
yayınlanmaktadır. BGYS Politikasında yapılacak güncellemeler Yönetim Gözden Geçirme
(YGG) toplantılarında belirlenmekte ve BGYS Sorumluları tarafından dokümanlarda gerekli
güncellemeler yapılarak Bakanlık Üst Yönetiminin onayına sunulmaktadır.
3. BGYS HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ

BGYS Politikası, Bakanlık personeline Bakanlığımızın bilgi güvenliği gereksinimlerine uygun
şekilde hareket etmesi konusunda yol göstermek, personelin bilinç ve farkındalık seviyelerini
artırmak ve bu şekilde Bakanlıkta oluşabilecek riskleri asgari düzeye indirmek, Bakanlığımızın
itibarını ve bilgi güvenliği imajını korumak, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde
belirlenmiş gizlilik ve uygunluğu temin etmek, teknik açıdan bilgi güvenliği tedbirlerini almak,
kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı
hedeflemektedir.
BGYS kapsamındaki bilgi varlığı ve iş süreçlerinde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik
prensiplerine uygun tedbirler almayı teminen, risk yönetimi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Sözkonusu risk yönetimi faaliyetlerinde amaç, Bakanlık bünyesinde bulunan bilgi varlıkları
için risk seviyesini kabul edilebilir risk seviyesinin altında tutmaktır. Risk yönetimi ve
kontrollerin uygulanması dinamik bir BGYS sürecinin parçasıdır. Kabul edilebilir risk

seviyesinin altında kalan bilgi varlıkları için de aksiyonlar atanarak iyileştirme çalışmaları
yapılması amaçlanmaktadır.
4. YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
Bakanlık Üst Yönetimi,

Tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan BGYS’ye uyulması, sistemin verimli
şekilde çalışması ve bilgi güvenliği farkındalık programları düzenlenmesi için, imkânlar
dâhilinde, gerek duyulan kaynakların tahsis edilmesini,
BGYS’nin etkinliğini, sürekli iyileştirilmesini ve bunun tüm personel tarafından anlaşılmasının
sağlanmasını,

Tüm personelimizin ve üçüncü tarafların BGYS’ye katılımını ve uyumunu sağlamak için
bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlanmasının teşvik edilmesini,
BGYS özelinde hedefler belirlemeyi ve belirli dönemlerde uygunluklarını değerlendirerek,
BGYS kapsamında risk yönetiminin gerçekleştirilmesini,

BGYS’nin gereksinimlerinin uygun olarak karşılanmasını teminen bilginin gizlilik, bütünlük
ve erişilebilirlik unsurlarının korunmasını,
BGYS’nin yürütülmesi için kullanılan süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla
belirli aralıklarla “Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları”na iştirak edilmesini,

BGYS’nin gereği olan yasal mevzuata, sözleşme gereksinimlerine ve standartlara uyumun
garanti altına alınmasını ve BGYS’nin kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak
uygulanmasının takip edilmesini taahhüt etmektedir.
5. YÖNETİMİN ONAYI

Bakanlık Üst Yönetimi olarak; BGYS Politikasının uygulanmasının ve kontrolünün
yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından
desteklendiğini beyan ederiz.

