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Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) eğitim faaliyetimizin başlıca amacı, Niğde
İl’inde adı geçen kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi güvenliğinin bilgi işlem ve evrak
arşiv personelinin eğitimiyle beraber artırılması ve ISO 27001 kalite belgesindeki
şartların yerine getirilerek kurumların hizmet standartlarını yakalaması ve bu sayede
verimliliğinin artırılarak yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasıdır. Bu esastan
hareketle;
1. Tehdit ve risklerin belirlenerek etkin bir risk yönetiminin sağlanması,
2. Kamu kurumlarının prestijinin korunması ve artırılması,
3. İş sürekliliğinin sağlanması,
4. Bilgi kaynaklarına erişimin denetlenmesi,
5. Personelin, yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin güvenlik konusunda farkındalık
düzeyinin yükseltilmesi ve önemli güvenlik konularında bilgilendirilmesi,
6. Otomatik ve elle yönetilen sistemlerde, duyarlı bilgilerin uygun bir şekilde
kullanıldığının garanti altına alınması amacıyla gerçekçi bir kontrol sistemi kurulması,
7. Bilgi varlıklarının bütünlüğünün ve doğruluğunun sağlanması,
8. Personelin, ve yüklenicilerin görevlerini yerine getirirken, bilgi sistemleri
kaynaklarını kötü amaçlı olarak kullanma ve/veya kaynakları suiistimal etmelerinin
engellenmesi,
9. Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunması,
10. Personelin, başkaları tarafından yapılabilecek olan suiistimal ve tacizlere karşı
zan altında kalmasının engellenmesi,
11. Duyarlı bilgilerin uygun bir şekilde üçüncü taraflara ve denetmenlere açık
olmasının sağlanması,
12. Bilgi güvenliği konusunda kamu personelinin eğitim almasıyla birlikte kurumsal
duyarlılık ve bilinç oluşturmayı ve bu bilinci Niğde İli dâhilinde yaygınlaştırmayı,
13. Proje ortağı kurumlarda “Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi Komisyonları”
oluşmasına zemin hazırlamasını,
14. İnsan kaynakları kapasitesinin de geliştirilmesiyle birlikte kurumsal verimlilik
katsayısının artırılmasını,
15. Niğde İl’inde hizmet alanı genişliği ve yararlanıcı sayısı açısından büyük öneme
sahip altı kamu kurumunda verimlilik artışı sağlanmasıyla yerel ve bölgesel kalkınma
kapasitelerini artırıcı olumlu katkı sağlanmasını, amaçlamaktadır.

Niğde Köylere Hizmet Götürme Birliği’nden 2 personelimiz eğitimlere katılacaklardır.
Proje ortaklarımız olan Niğde Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden 1, Niğde Polis
Meslek Yüksek Okulu Eğitim Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Büro Amirliği’nden 1, Niğde
İl Özel İdaresi’ndeki 12 farklı şube müdürlüğünden 19, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’nden 1, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü’nden 1 olmak üzere toplam 25 kamu personeli BGYS eğitimlerini
almışlardır.
Eğitim faaliyetine katılmış 25 kamu personeli, kurumlarında bilgi işlem, evrak arşiv,
veri değerlendirme ve paylaşımı alanında yani BGYS ilgi alanında , sorumlu olarak
faaliyet gösteren/gösterecek teknik ekip içerisinde yer almaları sebebiyle eğitim
faaliyetine seçilmişlerdir.
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