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1. AMAÇ

Bu  politika,  Bilecik  Şeyh  Edebali  Üniversitesi  Bilgi  İşlem  Daire  Başkanlığı  bilgi
varlıklarının  ve  bilgi  işleme  tesislerine  üçüncü  taraflar  tarafından  ulaşılması  durumunda
güvenliğin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. 

2. KAPSAM

Bu politika, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalışmakta
olan ve üçüncü taraflarla  iletişim halinde olan,  çeşitli  anlaşmalar  tanımlayan ve sonlandıran
kişiler için tanımlanmıştır.

3. UYGULAMA

• Tedarikçilerin finansal durumu senelik olarak gözden geçirilmelidir. 

• Kurum  dışından  bakım  ve  tamir  amacıyla  gelen  çalışanlar,  diğer  tedarikçilere  de
uygulandığı  gibi,  Bilgi  İşlem  Daire  Başkanlığı  ile  çalıştığı  süre  boyunca  gizlilik
anlaşmasına tabi tutulmalıdır.

• Kuruluş içinde kullanılan gizli bilgiler üçüncü tarafların eline geçmemelidir.

• Sadece uygun yetkileri almış olan çalışanlara, kurumun bilgi veya iletişim sistemlerine
kısıtlı oranda erişim yetkisi tanımlanmalıdır.

• Üçüncü  taraflarla  herhangi  bir  bilgi  alışverişi  yapılmadan  önce  gizlilik  anlaşması
yapılmalıdır.

• Üçüncü taraflardan,  Bilecik  Şeyh Edebali  Üniversitesi  ağına erişim izni  verilmeden
önce bilgisayarlarını güvenliğe almaları talep edilir. Kurum, üçüncü taraflara herhangi
bir uyarıda bulunmadan ağa olan erişimlerini kesebilir.

• Tedarikçi taraflarla anlaşma sona erdiğinde, tarafların karşı tarafa ilişkin elindeki tüm
verileri  sildiği,  yedeklemediği  ve  bundan  sonra  kullanmayacağının  temin  edilmesi
gerekmektedir.

• Sadece  yetkilendirilmiş  tedarikçiler,  Bilgi  İşlem  Daire  Başkanlığıyla  çalışmakta
olduklarını veya yapmakta oldukları işin doğasını halka yayabilirler.

• Tedarikçiler,  kurumun sistemlerine erişmeden önce,  erişim koşullarının  tanımlanmış
olduğu bir anlaşma imzalamalıdır. 

• Gizli  bilgilerin  kullanımını  konusundaki  kurallar  belirlenmeli  ve  üçüncü  taraflara  bu
bilgiler iletilmeden önce taraflarla bu kurallar hakkında anlaşılmalıdır.

• Eğer  gizlilik  politikası,  kurumun  dezavantajlı  olmasına  neden  oluyorsa,  kurum  bu
dezavantajdan kurtulmak için üçüncü taraf bir kuruluşla anlaşma yapmamalıdır. 
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4. YAPTIRIM

Bu  politikaya  uygun  olarak  çalışmayan  tüm  personel  hakkında  Disiplin  Prosedürü
hükümleri uygulanır.
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