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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;  kuruluş  içinde üretilen,  muhafaza edilen  ve  iletilen  bilginin  uygun şekilde
koruma altına alınması ve kontrol edilmesini tanımlamaktadır.  

2. KAPSAM

Bu politika;  tutulma ve iletilme ortamından bağımsız her  türlü  bilişim ve ilgili  varlıklar
içindir.Politika metninde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ibaresi
BSEÜ-BİDB olarak anılacaktır. 

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.

• Veri Sahibi: Bilgiyi hazırlayan ve üreten birimdir. 

4. UYGULAMA

• Her bilgi için verinin sahibi tanımlanmalıdır. 

• Veri  Sahibi;  elektronik  ortamdaki  verileri  için,  BSEÜ-BİDB sistem  uzmanına,  verinin
hassasiyeti, önemi, güvenlik ve izleme ihtiyaçları konusunda bilgi vermelidir.

• Veri  Sahibinin  izni  olmadan;  BSEÜ-BİDB  sistem  uzmanı,  sahibi  olmadığı  elektronik
ortamdaki veri üzerinde herhangi bir aksiyon ve işlem gerçekleştiremez.  

• Bilgisayar  sunucularındaki  kritik  verilerin  bilgisayarda  yedeklenmesi,  geri  yüklenmesi,
güvenli  bir  ortamda  muhafaza  edilmesi,  veri  sahibi  tarafından  öngörülen  bilgi  erişim
hakları  için  gerekli  kontrol  ve  önlemlerinin  alınmasından  BSEÜ-BİDB  sistem  uzmanı
sorumludur. 

• Kritik  sunuculardaki  veri  ve  yazılımların  kurum  dışı  (mümkünse)  mahallerde
yedeklenmesi gerçekleştirilmelidir.  

• Hiçbir personel yasa dışı ve yasak yazılımı kurum içinde kullanmamalıdır. 

• Kuruluş  dışından  yazılım  satın  alma  yetkisi  BSEÜ-BİDB  ve  Üst  Yönetimdedir.  Satın
alınan herhangi  bir  yazılım;  test  edilmeden ve  kullanıcının  yöneticisinin  izni  olmadan
bilgisayarlara yüklenemez. (Kurumun genel kullanım için alacağı yazılımlar için kullanıcı
bölüm yöneticisinin iznine gerek yoktur).  Güvenlik ihlaline sebep olduğu anlaşılan izinsiz
programın sorumluluğu kullanıcıya aittir, bu konudaki yaptırımlar kullanıcıya uygulanır. 

• Gerçek ortama taşınmadan önce tüm uygulama ve sistem yazılımları test ortamlarında
teste tabi tutulmalıdır. 
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• Tüm  personel,  kendilerine  tahsis  edilen  yetki  çerçevesinde  bilgilere  erişmeli  ve
kullanabilmelidir.

• 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerekli hukuki, teknik ve idari
tedbirler alınmalıdır.

• 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.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

• 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  BGYS.DKDL.05

• KİMLİK DOĞRULAMA VE YETKİLENDİRME POLİTİKASI BGYS.PLT.06

• İLETİŞİM PROSEDÜRÜ BGYS.PRS.04

• KULLANICI HESABI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BGYS.PRS.11 

• DİSİPLİN PROSEDÜRÜ                  BGYS.PRS.14   

• YEDEK ALMA TALİMATI BGYS.TLM.02

• VERİ GÜVENLİĞİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ              BGYS.FRM.04.03
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