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Yasal Mevzuat

Yasal mevzuata uyumun tam 

sağlanması cezai müeyyidelerin 

engellenmesini, hizmetin mevzuatlara 

uygun şekilde verilmesini ve dış 

denetimlere hazırlıklı olmayı sağlar.

Dış Kaynaklı Doküman Listesi, Yönetmelikler, 

Yönergeler, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 

YGG Kararları

Yasal değişikliklerin takip 

edilmeyerek yasal uyum ve 

standartlar için gerekli mevzuat 

çalışmaların yapılamaması ve 

kurumun ceza ödemesi

Yasal mevzuatların uyumunun 

Kalite Yönetim Sistemi ile 

entegresi sağlanarak mevzuat 

uyumlarının zamanında 

yapılması ve böylece kurumun 

alacağı cezaların önlenmesi

Kurumun Bağlı Olduğu 

Üst Kuruluşların 

Faaliyetleri

Kurumun bağlı olduğu üst kuruluşların 

kalite güvence sistemi ve Kalite 

Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerinin 

kurum faaliyetleri ile ilişkilendirilmesi 

kurumun vizyonun olumlu 

şekillenmesini sağlar.

2547 Sayılı Kanun, Yükseköğretim Kalite 

Yönetim Sistemi ve Güvencesi Yönetmeliği, Üst 

Kuruluşların Yaptığı Toplantılar, Üst 

Kuruluşların Web Sayfaları, Mevzuat 

Üst kuruluşların kurumu 

bağlayıcı faaliyetlerinin takip 

edilmemesi ve kurumun hem 

ulusal hem de uluslararası 

sıralamalarda geriye düşmesi

Kurumun üst kuruluşların 

faaliyetlerini takip etmesi ve 

vizyonu için atacağı adımlarda 

teknik yeterlilik ve 

güncellemeler bağlamında 

hareket etmesini sağlamak.

Teknoloji

Teknolojik alt yapının yasal 

zorunlulukları karşılayan ve yeterli 

nitelikde süreklilik arz edecek şekilde 

olması, kurumun hizmet kalitesine 

olumlu etki eden ve erişilebilirliğini 

artıran bir bağlamdır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2547 Sayılı 

Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanun, ISO 27001 Bilgi Güvenliği 

Yönetim Sistemi, TÜBİTAK Ulusal Akademik 

Ağ ve Bilgi Merkezi, Kamu Sertifikasyon 

Merkezi, KAYSİS

Teknolojik alt yapıda ya da 

sistemlerde oluşacak herhangi bir 

sorun kurum hizmetlerinin 

aksamasına, erişimin 

kısıtlanmasına, verilerin zarar 

görmesine veya yok olmasına, 

izinsiz erişimlerin 

gerçekleşmesine, bilgi 

hırsızlığına, maddi zararlara yol 

açacaktır.

Kurum hizmetlerinin özellikle 

COVID 19 salgını döneminde 

aksamadan yürütülmesi 

amacıyla  internet alt yapısı 

üzerinden kullanılan uzaktan 

eğitim sistemleri, çevrim içi 

ugulamalar, bilgi yönetim 

sistemleri,otomasyon alt yapısı 

gibi yapıların web servisleri ile 

etkileşimde olması, e-devlet 

entegrasyonu, kayıtlı elektronik 

posta(kep) ortamı ile eyp2.0 

formatında yazışma ve 

teknolojik imkanlarının 

gelişmesi.

Teknoloji

Teknolojik alt yapının yasal 

zorunlulukları karşılayan ve yeterli 

nitelikde süreklilik arz edecek şekilde 

olması, kurumun hizmet kalitesine 

olumlu etki eden ve erişilebilirliğini 

artıran bir bağlamdır.

2547 Sayılı Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanun, ISO 27001 Bilgi Güvenliği 

Yönetim Sistemi, TÜBİTAK Ulusal Akademik 

Ağ ve Bilgi Merkezi, Kamu Sertifikasyon 

Merkezi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Teknolojik alt yapıda ya da 

sistemlerde oluşacak herhangi bir 

sorun kurum hizmetlerinin 

aksamasına, erişimin 

kısıtlanmasına, verilerin zarar 

görmesine veya yok olmasına, 

izinsiz erişimlerin 

gerçekleşmesine, bilgi 

hırsızlığına, maddi zararlara yol 

açacaktır.

Kurumun üst kuruluşların 

faaliyetlerini takip etmesi ve 

vizyonu için atacağı adımlarda 

teknik yeterlilik bağlamında 

hareket etmesini sağlamak.
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