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1. AMAÇ

Bu  politikanın  amacı,  Bilecik  Şeyh  Edebali  Üniversitesi  Bilgi  İşlem  Daire  Başkanlığı
personelinin Sistem, Bilgi ve Varlıkların Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlik özelliğini sağlamak için
yapması ve uyması gereken iş kurallarını kendilerine iletmektir.  

2. KAPSAM

Bu politika;  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli ile
kurum için çalışan yüklenici firmaları içermekte olup Bilgi İşlem Daire Başkanlığının tüm  bilişim
etkileşimli kritik bilgi varlıklarını kapsar.              

3. UYGULAMA

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli, birim güvenlik politikalarına uymak zorundadır.

• Üçüncü taraf güvenlik  politikası,  İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulur. Yüklenici firmalar, iş sözleşmesini imzalarken
ilgili  güvenlik  politikasına uyulacağını taahhüt etmiş sayılır ve ayrıca kendilerine gizlilik
sözleşmesi imzalatılır.

• Bilgi  İşlem Daire  Başkanlığında üretilen  ve  saklanan tüm bilgiler  kuruma aittir ve  bu
bilgileri izleme ve denetleme hakkı Bilgi İşlem Daire Başkanlığındadır.

• Bilgi  İşlem Daire  Başkanlığının  “gizli” olarak  belirlediği  tüm bilgiler, gizlilik  koşullarına
uygun olarak kullanılır. Kurumun iş gereksinimi dışında bu bilgilerin kopya edilmesi ve
iletilmesi yasaktır.

• Bilgi  İşlem  Daire  Başkanlığı personeli,  kendilerine  tahsis  edilmiş  tüm  erişim  yetkisi
bilgilerini korumaktan sorumludur. Erişim yetkisi bilgileri herhangi birine söylenemez ve
bu bilgiler başkaları ile paylaşılamaz.

• Bilgi  İşlem  Daire  Başkanlığının  tüm  personeli,  kurum  tarafından  satınalınan  lisanslı
antivirüs  programını  kullanmaktan  sorumludur.  Lisanslı  antivirüs  programının
kullanılmamasından  doğacak  güvenlik  açıkları  ve  veri  kaybından  ilgili  personel
sorumludur.

• Kaynağı  belli  olmayan  ve  üretici  firması  tarafından  kopya  edilmesi  yasaklanmış  bir
bilgisayar yazılımının kullanılmaması gerekmektedir. Bu tür programların kullanımından
ilgili personel sorumludur. 

• Yüklenici  firmaların  hiçbir  çalışanı,  yetkili  makamlardan  izin  alınmaksızın kendi
bilgisayarından veya herhangi bir başka kaynak kullanarak  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
bilişim ağını tarayamaz, izleyemez veya dinleyemez. 

• Bilgi  İşlem Daire  Başkanlığı resmi  onaylı  yıllık  sızma  testleri  haricinde,  Bilecik  Şeyh
Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgisayar sunucuları için içeriden veya
dışarıdan port taraması yapılması yasaktır.   

• Hiçbir personel, kurum içerisinde kendilerine tahsis edilen bilişim ürünü yetkilerinin dışına
çıkamaz.



POLİTİKA

KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM

BŞEÜ-BİDB Belge No 23

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 03.09.2018 / 29

Revizyon Tarihi 05.09.2019

Revizyon No 01

Sayfa No 2/2

• Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı adına iş yapan Yüklenici
firma personeli; izin ve onay almadan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgilerini başkaları ile
paylaşamaz,  iç  ağ  ve  internet  üzerinden  bilişim ağlarını  tarayamaz ve  sızma testleri
gerçekleştiremez. 

• Tüm kullanıcılar bilgisayarındaki işletim sistemi ve antivirüs güncelleştirmelerini yapmakla
yükümlüdür.

4. YAPTIRIM

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