Bilgi Güvenliği Nedir?
Bilgi güvenliği, bilgilerin izinsiz kullanımından, izinsiz ifşa edilmesinden, izinsiz yok edilmesinden, izinsiz
değiştirilmesinden, bilgilere hasar verilmesinden koruma veya bilgilere yapılacak olan izinsiz erişimleri engelleme işlemidir.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bilgi güvenliğini üç başlık altında inceler:
Gizlilik:
Bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunması
Bütünlük:
Bilgilerin eksiksiz, tam, tutarlı ve doğru olması
Kullanılabilirlik: Bilgilere yetkililerce ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir olması
Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amacı tüm bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde yetkili kişilerce
erişilebilirliğini sağlamak ve kurumun dışardan veya içeriden gelebilecek, kasıtlı veya kasıtsız oluşabilecek tüm tehditlerden
korunması, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve bilginin geniş
çaplı tehditlerden korunmasını sağlamaktır. Bilgi diğer kıymetli varlıklarımızın içinde en çok ihmal edilen fakat kurum
açısından en önemli varlıklardan biridir.

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
Bilgi güvenliği yönetim sistemi TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak kurularak bu
standardın gerekliliklerini karşılayacak sürekli iyileştirme döngüsü çerçevesinde bir süreç olarak uygulanmalıdır. ISO/IEC
27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi’nin uluslararası standardıdır. Bağımsız değerlendirmeden geçip onaylanmış bir bilgi güvenliği
yönetim sisteminin nasıl kurulacağının altını çizer. Sistem tüm mali ve gizli bilgileri daha etkin korumanıza, izinsiz ve yasa dışı
yollardan erişilme olasılığını en aza indirmenize imkân verir.
Bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri çalışanlarının sorumluluğunda değil eksiksiz tüm çalışanların katılımı ile
başarılabilecek bir iştir. Ayrıca bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri ile ilgili teknik önlemlerden oluşmaz. Fiziksel ve
çevresel güvenlikten, insan kaynakları güvenliğine, iletişim ve haberleşme güvenliğinden, bilgi teknolojileri güvenliğine
birçok konuda çeşitli kontrollerin risk yönetimi metoduyla seçilmesi uygulanması ve sürekli ölçülmesi demektir.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve tüm bağlı birimlerinde, çalışan tüm personel ile aşağıdaki
varlık ve teknoloji kategorilerini kapsamaktadır.

Bilgi Varlıklarımız Nelerdir?
a. Veri dosyaları, sözleşmeler ve benzeri tüm bilgi varlıkları, evraklar, klasör ve evrak dolapları,
b. Uygulama ve Sistem Yazılımları,
c. Güvenlik cihazları, sunucular (server),
d. Bilgisayarlar ve çevre birimleri (yazıcı, tarayıcı, harici depolama cihazları vb.), iletişim donanımı ve veri depolama
ortamları, ip telefonlar
e. Tüm işlevlerin yerine getirilmesi için gerekli fiziksel varlıklar (aydınlatma, iklimlendirme, kablolama vs.),
f. Kurum tarafından üretilen, kullanılan ve geliştirilen tüm verileri kapsar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Çalışma Grubu, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?
- BGYS birimi ve Yönetim Temsilcisi tarafından planlanan çalışmalara katılmak.
- BGYS birimine ve Yönetim temsilcisine karşı sorumlu olmak.
- Planlanan çalışmalara BGYS Birimi, BGYS Yönetim Temsilcisi istekleri paralelinde katkı sunmak.
- Çalışma Grubu Başkanı yapılacak çalışmalarla ilgili gerekli gördüğünde Değerlendirme toplantılarını düzenlemek.
- Yürütülen çalışmaların tabana yayılması hususunda planlanan çalışmalara katılmak bağlı oldukları birimlerde bu
çalışmaların yayılmasına öncülük etmek.

