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Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen her
türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kuruluşun / müşterinin mahremiyeti olduğunu
kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı
olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Erişilebilirlik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliğini sağlamak.
BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikasına, yasal ve düzenleyici
gereksinimlere uymak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini dikkate
almak.
Sistemlerin sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS
kapsam ve sınırları içinde vermek.
Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik
etkilerini değerlendirmeye yönelik çerçeveyi tanımlamak.
Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip
etmek.
Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine
getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülükler ve iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal
sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda
bulunmak.
Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize
edecek yetkinliğe sahip olmak.
Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve
iyileştirmek.
Bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korunarak kurum itibarını geliştirmek.
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Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde
güvenilir ve aranan bir firma olmak.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak.
Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede
kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli
yükseltmek.
Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmek.
Müşteri ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmak.
Firmamızın adını dünyaya daha da çok duyurmak amacı ile çalışmalarımızı sürdürmek.
Müşterinin ihtiyacı olan ürünleri doğru zaman ve dogru kalitede tedarik etmek.
İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak ve İş hacmini sürekli
geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

