
1 Sorumluluklar 
BGYS Kapsamında oluşturulmuş roller ve sorumluluklar “Roller ve Sorumluluklar Kılavuzu” 
dokümanında anlatılmaktadır. Bilgi Güvenliği Politikasının ilgili tüm taraflar için erişilebilir 
olması gerekliliği nedeniyle üçüncü tarafların uyması gereken sorumluluklar aşağıda ayrıca 
tanımlanmıştır. 

1.1 Üçüncü Taraflar 
1. Kurumun ilgili BGYS politika ve prosedürlerine uygun şekilde çalışmak. 
2. BGYS’nin sağlıklı işlemesi için gerekli görülen önerileri ilgilisine iletmek. 
3. Bilgi Güvenliği olaylarını, açıklıklarını ve ihlal durumlarını Kuruma bildirmek. 
4. Firmalarından ayrılan Kurumun bina ve sistemlerine fiziksel ve sistemsel erişim 

yetkisi olan çalışanlarını zaman kaybetmeden Kuruma bildirmek ve erişim yetkilerinin 
durdurulmasını/ kaldırılmasını sağlamak. 

2 Bilgi Güvenliği Politikası 
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Halkına çağdaş yaşam standartlarında güvenilir belediyecilik 
hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. Bu hizmetleri sunarken İnsan odaklı ve öncelikli hizmet 
üretmeyi ayrıca yapılan işin sürekli iyileştirilmesi mantığı ile daha fazla insana, daha az 
kaynak kullanarak daha iyi hizmet ulaştırabilmesi için Hizmet standartları ve yönetim 
mükemmelliği ile uluslararası düzeyde tanınan, Türkiye’nin örnek ve lider yerel yönetim 
kurumu olmak, iş sürekliliğimizi sağlamak, bilgi varlıklarımıza yönelik kasıtlı veya kasıtsız 
her türlü tehdidi tanımlayarak riskleri yönetmek amacıyla; 

1. Kapsam dâhilindeki tüm kurumsal ve kişiye özel bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü, 
yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı, 

2. Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde; hatasız, 
mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetlerimizi sunmayı, 

3. Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin TS ISO/IEC 27001 BGYS standardının 
gereklerini yerine getirecek şekilde kaynakların tahsis edilmesini, kurulmasını, 
işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini, 

4. İş süreçlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan 
politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı, 

5. Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını, 
6. Bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini, 
7. Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri 

geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesini, 
8. Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak 

amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler ile iletişimleri artırmayı, 
Taahhüt eder. 
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