BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KAPSAMI
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında kuruluş bünyemizdeki iki farklı tüzel kişilikte firmamız yer almaktadır. Bu firmalar süreç bazında aşağıda
belirtilen iş bölümde birbirlerine hizmet vermektedirler. Süreç tanımları aşağıdaki gibidir.





ST01 - Entegre Yönetim Sistemleri Süreci
ST02 - İnsan Kaynakları Süreci
ST04 - Ar - Ge Süreci
ST08 .01 - Satın Alma Süreci






ST08.02 - İdari Mal Kabul Süreci
ST08.03 - Sevkiyat Süreci
ST09 - Dış Ticaret Süreci
ST09.01 - İhracat Süreci

 ST09.02 - İthalat Süreci
 ST012 - Muhasebe Süreci
 ST013 - Mali İşler Sürecİ

konularında ilgili süreçleri kapsamaktadır. HASPAR Asansör ise bu süreçlerin girdisi ve çıktısı olarak İthalat ve Yurtdışı Satış Süreçlerinde hizmet
vermektedir. HKS HAS Asansör olarak Ankara Yolu 13. Km no 77 Kestel / Bursa mevkiinde yeralmaktadır. Asansör ve Asansör ile ilgili kabin, kapı,
elektrik, hidrolik kontrol sistemleri ve diğer sistemler için tasarım, üretim, sürekli gelişim, gümrük ve dış ticaret işlemlerini, yurtiçi satış işlemlerini ve bu
işlemlerine ilişkin yönetim ve idari organizasyon, ar-ge, satınalma, kalite, lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları
ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesisleri kapsar.

İÇ VE DIŞ TARAFLARA BAĞLI KOŞULLAR


Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli bilgi güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikler esas alınarak tüm operasyonlar HAS Asansör dahilinde
yayımlanan prosedür ve yönetmeliklere bağlı kalınarak yürütülmelidir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın tüm yönetmelikleri ve ilgili kanun maddeleri, Eximbank kısa vadeli ihracat kredi sigortası programı kapsamı
poliçe hükümleri, çalışılan bankaların iç yönetmelikleri ve bankacılık mevzuatı dahilinde işlem yapılmalıdır.

Şirketin Dış Ticaret işlemlerini kolaylaştıran Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nün gerektirdiği şartlar yerine getirilmelidir.

Gümrükleme işlemlerinde anlaşmalı gümrük müşavirlikleri ile çalışılmaktadır.

Muhasebe ve Finans işlemlerinde Maliye Bakanlığı’nın tüm yönetmelikleri ve ilgili kanun maddeleri ve ilgili mevzuatlar dahilinde işlem
yapılmalıdır.

HAS Asansör, Ticari faaliyetlerini Rekabet Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütmektedir.

HAS Asansör, tedarikçisi olduğu iş ortaklarına ait kurumsal bilgiyi İş Ortaklarının ve HAS Asansör’ün Bilgi Güvenliği kriterleri doğrultusunda
kullanır, işler, saklar ve korur.

HKS HAS ASANSÖR ve HASPAR ASANSÖR BGYS POLİTİKAMIZ
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kapsamında mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlamayı, İş sürekliliğini en az
kesinti ile sağlamayı, Şirkete ait ve korumakla yükümlü olduğu üçüncü taraflara ait tüm bilgilerin gizliliğini temin etmeyi, iş süreçleri ve hizmetlerin
sürdürülmesinde kullanılan her türlü fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlik kriterleri doğrultusunda korunmasını
hedefler.Ayrıca tüm paydaşlarımıza ait ilgili Kanun kapsamında mevcut Kişisel Veriler’in gizliliği ve güvenliği gereklerine uymayı taahhüt eder, bu
nedenle Şirket Kişisel Veriler’in korunması ve işlenmesi ile ilgili, anlayış, politika ve prosedürlerin esaslarını oluşturmak adına bu bilince erişmeyi ve
sağlamayı taahhüt ederiz.
HKS HAS Asansör ve HASPAR Asansör’ e ait Bilgi varlıklarına erişen ve kullanan tüm çalışanlar, tedarikçiler, İş ortakları ile diğer tüm üçüncü taraflar,





Bilgi Güvenliği Politika, Prosedür ve talimatlarına uygun davranmalıdır,
Güvenlik ve olay ihlallerini sorumlu birime bildirmelidir,
Kuruma ait bilgilerin gizliliğini sağlamalı, işlediği bilgiyi yedeklemelidir,
Sistemin geliştirilmesi için uygun gördüğü öneri ve geliştirmeleri iletmelidir

HKS HAS Asansör ve HASPAR Asansör Yönetimi ; TS ISO/IEC 27001 Standardı’na uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS)
kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve sürekli iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları
gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder ;
 BGYS amaçları belirlenerek bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli planın yapılması.
 Varlık ve Süreçler üzerindeki risklerin analizleri yapılarak, analizlerin sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmelerini ve risk kriterlere
ortaya konularak bu çerçevede risk yönetiminin sağlanması.
 Bilgi güvenliği amaçlarını karşılamanın ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun önemin, yasalara ve sözleşmelere karşı sorumlulukların ve
sürekli iyileştirmeye olan gereksinimin tanımlanması.
 BGYS’yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için yeterli kaynakların (finansal,
insan kaynakları, ekipman, yazılım, danışmanlık, eğitim vs.) sağlanması.
 Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmaların organize edilmesi ve yönetilmesi.
 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmelerin tüm çalışanlar ve paydaşların farkındalıklarını
sağlayacak şekilde duyurulması.
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