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BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA 
VE UYGULAMA MERKEZİ 

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamında, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi  

(BAUM) için her türlü tedarikçi ve/veya (alt) yüklenici tarafından temin edilen mal ve yerine getirilen 

hizmetlerin sağlanmasında bilgi güvenliğini tehlikeye atabilecek alanlarda bilginin bütünlüğünün 

ve/veya gizliliğinin korunması, bilgi sistemleri altyapısının sağlıklı çalışması ve yürütülen her türlü 

iş ve işlemlerin sürekliliğinin sağlanması amacıyla aşağıda açıklanan politika benimsenmiştir. 

1. İhtiyaç duyulan mal/hizmetin sağlaması gereken özellik ve işlevler saptandıktan sonra garanti, 

bakım/onarım, temin süresi ile şekli vb. şartlar belirlenerek tam ve açık bir biçimde teknik 

şartnameye eklenir. 

2. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicilerin kalite standartlarına uygunluğu konusunda ibraz etmeleri 

gereken bilgi ve belgeler (ISO, TSE, vb.) teknik şartnameye eklenir. 

3. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenici, mevzuatta (kanun, tüzük, tebliğ, genelge vb.) meydana 

gelebilecek yenilik ve değişikliklerin bilgi güvenliği uygulamalarında sebep olacağı farklılıklara 

uyum sağlaması zorunluluğu teknik şartnameye eklenir. 

4. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicilerden temin edilen mal/hizmet için BAUM tarafından teknik 

destek sunulması durumunda, verilecek destek hizmetinin (erişim ve yetkilendirme, sunucu ve 

barındırma koşulları, bilgi güvenliği önlemleri vb.) kapsamı tam ve açık bir biçimde teknik 

şartnameye eklenir. 

5. Tedarikçi ve/veya (alt) yükleniciler tüzel kişiliği ile mal/hizmet tedarik sözleşmesi imzalanması 

öncesinde “BAUM.SZ.01 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Gizlilik Sözleşmesi” ve ilgili firmanın 

BAUM tesislerinde görevlendireceği teknik personel gerçek kişiler ile “BAUM.TA.02 Kurum 

Dışı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi”ni karşılıklı olarak imza altına alır. 

6. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenici tarafından temin edilen yazılımların BAUM bünyesinde 

bulunan sistemlerine her türlü bakım, onarım, güncelleme vb. ihtiyaçlar için uzaktan erişim 

ihtiyacı bulunması durumunda, ilgili yazılımın ve yazılımın barındırıldığı sunucunun sorumluları 

gözetiminde, gerektiğinde yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınabildiği Toplantı Çözümü 

Programları (Webex, GotoMeeting, FastSupport, Zoom, Skype Kurumsal) kullanılır. Bağlantı 
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programı için lisans ihtiyacı olması halinde ilgili firma tarafından sağlanması zorunluluğu teknik 

şartnameye eklenir. 

7. Hizmet alım işlerinde iş süresince, tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicinin, iş sürekliliğinin 

sağlanması amacıyla Acil Durum Planı oluşturması gerekliliği teknik şartnameye eklenir. 

8. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicinin BAUM tesislerinde görevlendireceği teknik personel için 

ilgili firma yetkilisi tarafından onaylanmış kimlik bilgileri ve verilecek özel yetki kapsamının 

sözleşme imzalanması aşamasında BAUM’a bildirilmesi zorunluluğu teknik şartnameye 

eklenir. 

9. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicinin BAUM tesislerinde görevlendirdiği ve özel yetki atanmış 

teknik personelin ilgili firma ile ilişiğinin kesilmesi veya görevinin değişmesi durumunda, yetki 

iptali için kimlik bilgileri ile yeni görevlendireceği teknik personelin için ilgili firma yetkilisi 

tarafından onaylanmış kimlik bilgileri ve verilecek özel yetki kapsamının BAUM’a derhal 

bildirilmesi zorunluluğu teknik şartnameye eklenir. 

10. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenici ile imzalanan sözleşmenin süresinin dolması ya da fesih 

edilmesi durumunda ilgili firmaya atanmış tüm yetkilerin kaldırılması için firma tarafından 

derhal BAUM Yönetimine yazılı olarak bilgi verilmesi zorunluluğu teknik şartnameye eklenir. 

Ayrıca bu durum Rektörlük ilgili birimleri tarafından BAUM’a bildirilecektir. 

11. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicinin kendisi ya da üçüncü partiler tarafından bilgi güvenliği ihlali 

gerçekleştiğinde, ihlal durumunu BAUM Yönetimine yazılı olarak bildirme yükümlülüğü teknik 

şartnameye eklenir. 

12. Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenici tarafından sağlanan ürünler ya da sunulan hizmetlerde 

meydana gelecek değişiklikler (versiyon güncellemeleri, barındırma koşulu güncellemeleri 

vb.), gerekiyorsa uygulamayı kullanan birim onayına sunulduktan ve ilgili BAUM personeli 

tarafından onaylandıktan sonra GFZA.FR.01 İş Tespit Tutanağı formu kullanılarak kayıt altına 

alınma zorunluluğu teknik şartnameye eklenir. 


