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Revizyon İzleme Tablosu
Rev. No Rev. Tarihi Açıklama
00 - İlk Yayın
01 05.09.2019 Politika numarası değiştirildi.
02 01.07.2020 Politikaya KVKK ile ilgili maddeler eklendi.

1. AMAÇ

Bu  politika,  Bilecik  Şeyh  Edebali  Üniversitesi  Bilgi  İşlem  Daire  Başkanlığı  ve  diğer
organizasyonlar  arasında  gerçekleşebilecek  herhangi  bir  bilgi  kaybı,  değişikliği  veya  yanlış
kullanımı önlemek amacıyla yazılmıştır. 

2. KAPSAM

Bu politika tüm organizasyon çalışanları için geçerlidir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığının bağlantılı olan organizasyonlarla veri alışverişini kapsar. 

3. TANIMLAR

• Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

• Kurum: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

• Organizasyon: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı dışında kalan üniversite içinde ve dışında
kalan tüm birimler ve muhataplar.

4. UYGULAMA  

• Organizasyonun yazılımlarını veya verilerini kullanmakta olan üçüncü taraflara, gerekli
koruma ölçütlerini  içeren bir  yazılı  sözleşme imzalatılır.  Böylece üçüncü tarafların söz
konusu bilgiyi izinsiz kullanması, değiştirmesi veya çoğaltması engellenmiş olacaktır.

• Bilgi alışverişinden önce dış tarafların kimliklerinin tespit edilmesi gerekir. Bu kimliklerin
değişmesi durumunda kurum bilgilendirilir.

• Organizasyon ve kurum arasındaki iletişimler kurumsal iletişim bilgileri ile gerçekleştirilir.

• Organizasyon  kurumun  iletişim  bilgilerini  izin  almadan  üçüncü  taraf,  kişi  veya
uygulamalarla paylaşmamalıdır.

• Organizasyondan  alınan  yazılımlarda  yükleme,  güncelleştirme  ve  sistem  bakımını
gerçekleştirme  yetkisi  organizasyon  sistem  uzmanı  ve  kurumun  yetkilendirdiği
personeldedir.  Organizasyon  sistem  uzmanı  yapacağı  çalışmalarla  ilgili  kuruma  bilgi
vermekle yükümlüdür.

• Üniversite bünyesinde kullanılan sistemlerden alınması istenen veriler proje sahibi olan
birim (projeyi işletmekle ilgili sorumlu olan birim) tarafından onaylanır. Veriler ilgili birimin
izni olmadan kullanılamaz.

• Verilerin uygulamalar arasında sunum (iletim) yöntemine kurum karar verir. 

• Organizasyonlardan alınan verilerde, organizasyon veri formatında veya veri kümesinde
herhangi  bir  değişiklik  yapmadan  önce  kurumdan  onay  almalı  ve   değişiklik
tamamlandığında bilgi vermelidir.

• 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerekli hukuki, teknik ve idari
tedbirler alınmalıdır.
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• Organizasyon,  Üniversite  hizmet  sözleşmesi  kapsamındaki  yükümlülüklerini  yerine
getirirken,  işbu  madde  altında  düzenlenenler  ile  sınırlı  olmaksızın  faaliyetlerine
uygulandığı ölçüde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”)
“Veri Sorumlusu” ve “Veri İşleyen” için öngördüğü tüm yükümlülüklere uymak zorundadır. 

• Organizasyon, üniversite sözleşmenin ifası sırasında veya sözleşmenin ifasıyla bağlantılı
olarak  Kurum  hakkında öğrendiği,  eriştiği  veya herhangi  bir  şekilde  elde  ettiği  kişisel
verileri  yalnızca Hizmet Sözleşmesi’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecek,
söz  konusu  kişisel  verilerin  hukuka  aykırı  işlenmesini,  bu  verilere  hukuka  aykırı
erişilmesini  önlemek ve söz konusu  verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli
her türlü teknik,  hukuki  ve idari  tedbiri  alacaktır.  İşlenen kişisel  verilerin KVK Kanunu
kapsamında özel nitelikli kişisel veri barındırması halinde, Yüklenici ayrıca söz konusu
özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.01.2018
tarihli  ve  2018/10  K.  No’  lu  kararında  belirtilen  önlemleri  ve  Kişisel  Verileri  Koruma
Kurulu’nun  konuyla  ilgili  ileride  yayınlayabileceği  kararlarında  yer  vereceği  önlemleri
almakla yükümlüdür. Yüklenici sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verileri sözleşme
sona ermiş olsa dahi söz konusu veriler imha edilene kadar karar maddesinde belirtildiği
şekilde korumaya devam edecektir.

5. YAPTIRIM

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

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

• 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  BGYS.DKDL.05 
• VERİ GÜVENLİĞİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BGYS.FRM.04.03
• DİSİPLİN PROSEDÜRÜ                  BGYS.PRS.14 
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