BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

1. AMAÇ
Bu politikanın amacı, Teknopark İstanbul A.Ş. kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık
olarak kabul etmektedir. Bilgi; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem
taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. Teknopark İstanbul A.Ş., Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi (BGYS) ISO 27001 standardını uygulayarak kurumsal bilginin Gizlilik,
Bütünlük, Kullanılabilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza
indirmeyi amaçlar.
Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için
kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu
bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, paydaşlar, resmi kurumlar ve
tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği,
elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının
bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.
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2.1. Teknopark İstanbul A.Ş. ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize, bilgi varlıklarımıza ve
kişisel verilere yönelik her türlü riski ortadan kaldırmak ve riskleri yönetmek amacıyla;
2.1.1.
Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine
getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli
iyileştirilmeyi,
2.1.2.
Müşteriler, iş ortakları, paydaşlar, tedarikçiler veya diğer üçüncü kişilere ait
bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almayı,
2.1.3.
Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını
sağlamayı,
2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal
yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,
Hizmetlerimizle ilgili, stratejik hedef, tedarik kaynakları, müşteri, paydaşlar, iş
ortakları ve çalışanların bilgileri ve kişisel veri gibi kritik verilerin gizliliğini
korumayı,
Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak,
Bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin; sürekliliğini ve
kontrolünü sağlamayı,
Bilgi teknolojileri hizmetlerimizin süreklilik güvencesi için gerekli planları ve
teknik altyapıyı sağlamayı,
Bilgi güvenliğine aykırı durumları zamanında tespit edebilmek ve anında
müdahale etmeyi,
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2.1.9.
2.1.10.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunda belirtilen önlemleri almayı ve Kişisel
Verilerin Korunması Politikasına tam uyumlu çalışmayı;
Teknopark İstanbul A.Ş. sahip olduğu tüm kişisel verileri ve bilgi varlıklarını
korumayı, Bilgi Güvenliği şartlarını ulusal-uluslararası standartlar, yasa ve
mevzuatlar çerçevesinde
sağlamayı, mevcut ve oluşabilecek riskleri
yöneterek bilgi güvenliğini sürekli olarak, iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve gözden
geçirmeyi,
taahhüt eder.

