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1.AMAÇ  

Belgelendirme Kuruluşu bünyesinde başvurusu alınmış tüm kişilerin bilgilerinin ve sınav sorularının gizliliğini ve 
bu bilgilerin muhafaza edilmesi ile güvenliğinin sağlanmasını amaç edinmektedir. 

2. KAPSAM 

Personel Belgelendirme Bölümü başvuru sahiplerinin bilgileri, sınav soru listeleri ve sonuçlarını kapsar. 

3.SORUMLULAR 

Komite üyeleri ve dış kuruluşların ve belgelendirme kuruluşu adına hareket eden kimseler ve personel dâhil 
kuruluşta çalışan bütün elemanlar sorumludur. 

4.TANIMLAR 

Yetkili Kuruluş: Belgelendirme Kuruluşu ile arasında gizlilik beyanı olan ve bu beyanın yazılı ve yasal 
araçlar ile belirlendiği, Belgelendirme Kuruluşunu inceleme hakkına sahip kamu ya da özel kuruşlar ile 
yargı organları. 

5.İLGİLİ DÖKÜMANTASYON 

Gizlilik Beyanı 

6.UYGULAMA 

6.1.Gizlilik 

6.1.1 Başvuru Talebinde Bulunmuş Kişilerin Bilgilerinin Gizliliği 

Belgelendirme Kuruluşunda çalışan personel ve   belgelendirme kuruluşu adına hareket eden taşeron, tüzel ya 
da şahıslar belgelendirme kuruluşuna başvuru talebinde bulunmuş tüm kişilerin bilgilerini yetkili kuruluş isteği 
olmadan firma dışına açıklayamazlar. 

Yukarıda ki paragrafta adı geçen personel Belgelendirme Kuruluşu ile çalıştığı süre boyunca ve sonrasında da 
yetkili kuruluşların isteği dışında başvurusu alınmış tüm kişilerin bilgilerini sözlü ya da yazılı olarak 
açıklayamayacaklarına dair yasal beyanlarını, imzaladıkları gizlilik beyanları ile taahhüt ederler. 

6.1.2 Sınav Soru Listelerinin Gizliliği 

Belgelendirme Kuruluşunda sınav soru listelerine program komitesi dışındaki hiçbir personel erişemez, 
kullanamaz ve dağıtamaz. Soru listeleri program komitesine ait taşınabilir hard diskte saklanır. 

6.1.3 Gizliliğin Bozulabileceği Hususlar 

Herhangi bir neden de dolayı yetkili kuruluşlar dışında bilgilerin açıklanması gerekirse kuruluşun veya bilgilerin 
temin edildiği kimseye, proseslerde elde edilen bilgilerin hangilerinin açıklanacağına dair yazılı beyan gönderilir 
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ve karşı taraftan onay istenir. Belgelendirme Kuruluşu karşı taraf onay verirse kişinin bilgilerini açıklama hakkına 
sahiptir aksi takdirde hiçbir bilginin açıklaması yapılmaz. 

6.2.Güvenlik 

Belgelendirme kuruluşu yukarıdaki gizlilik esaslarını da sağlamak adına güvenli ortamlar oluşturulmuştur. 

6.2.1 Sınav Soru Listelerinin Güvenilirliği 

Sınav soru listeleri program komitesinin taşınabilir hard diskinde bulunur. Tüm revizyonlar bu hard disk 
üzerinden yapılır ve hard disk Belgelendirme Kuruluşu dışında Program Komitesi Üyelerinden birinin evinde 
saklanır. Soru listeleri her revizyonun da yedeklemeye tabii tutulur. 

Aşağıdaki sınav materyallerinin güvenliği belgelendirme kuruluşu tarafından sağlanır. 

6.2.1.1 Sınav malzemelerinin yerleri (örn: nakil, elektronik dağıtım, imha, arşivleme, sınav merkezi); 

6.2.1.2 Sınav malzemelerinin niteliği (örn: elektronik, kağıt, test ekipmanı); 

6.2.1.3 Sınav prosesinin adımları (örn: geliştirme, uygulama, sonuçlarının raporlanması); 

6.2.1.4 Sınav materyallerinin tekrar kullanılmasından kaynaklanan tehditler.  

6.2.2 Belgelendirme Kayıtlarının Güvenilirliği 

Belgelendirme hizmeti başvurusu alınmış tüm kişilerde dâhil Belgelendirme Kuruluşunda özlük dosyalar 
oluşturulur. Bu dosyalar şirket ofisinde saklanır. Şirketin güvenliği alarm sistemi ile sağlanır. 

6.2.3 Belgelendirme Kayıtlarının Yedeklenmesi 

Soru listeleri dışındaki elektronik veriler Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre yedeklenir. 

6.2.4 Belgelendirme kuruluşları, sınavlarda hilekarlıkların ortaya çıkmasını aşağıdaki yollarla önlemelidir; 

6.2.4.1 Adayların, gizli sınav materyallerini ifşa etmeme ve hileli sınav uygulamalarında yer almama 
taahhütlerini ortaya koyan bir gizlilik anlaşması veya aynı içeriğe sahip başka bir anlaşma imzalamalarını 
zorunlu kılarak; 

6.2.4.2 Sınavlarda bir gözetmenin ya da sınav görevlisinin hazır bulunmasını gerekli kılarak; 

6.2.4.3 Adayın kimliğini doğrulayarak; 
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6.2.4.4 Sınav alanına izin verilmeyen her türlü yardım aracının getirilmesini önlemeye yönelik prosedürler 
oluşturmak; 

6.2.4.5 Adayın sınav sırasında izinsiz yardım araçlarına erişmesini önlemek; 

6.2.4.6 Sınav sonuçlarını kopya belirtileri açısından izlemek. 
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