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Gizlilik Sınıfı: Şirket İçi

Bilgi Güvenliği Politikasının amacı, Ajinomoto’da iş sürekliliğini sağlamak ve riskleri minimize
ederek güvenlik ihlal olaylarını önlemek ve olası etkilerini azaltarak hasar riskini en aza indirmektir.
Politikamız, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması sürecinde ,tüm iç, dış,
kasıtlı veya kazara tehditlere karşı Ajinomoto’nun bilgi varlıklarını1 korumaya hizmet etmektedir.
Ajinomoto İcra Kurulu Başkanı (CEO) Bilgi Güvenliği Politikasını onaylamıştır.
Bilgi Güvenliği Politikası* aşağıdakileri garanti altına almaktadır:

Bilgi herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunacaktır;
Bilgilerin gizliliği sağlanacaktır;
Bilgi bütünlüğü muhafaza edilecektir;
Muhafaza edilen İş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlanacaktır;
Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler,
tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler sürekli izlenecek ve
karşılanacaktır;
o İş Sürekliliği Planları geliştirilmiş, muhafaza edilmiş ve test edilmiş olacaktır2;
o Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmaya yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm
çalışanlar için geçerli olacaktır;
o Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlalleri Bilgi Teknolojileri (IT) ekibine/Bilgi
Güvenliği Yöneticisi’ne rapor edilecek ve araştırılması sağlanacaktır.
o
o
o
o
o

• Prosedürler politikayı destekleyici şekilde hazırlanmıştır (zararlı yazılımlara karşı korunma,
şifreleme, süreklilik planları vb.).
• Bilgi varlıklarına yönelik riskler tespit edilmiştir ve riskler sistematik bir şekilde yönetilmektedir.
• İş gereksinimleri için bilgi ve sistemlerin ulaşılabilirliği garanti altına alınmıştır.
• Bilgi Güvenliği Yöneticisi, politikanın sürdürülmesi ve uygulanması sırasında destek ve
danışmanlık sağlar.
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sürekli gözden geçirilir ve iyileştirilir.
• Tüm yöneticiler, politikanın uygulanmasından ve ilgili bölümlerinde personel tarafından
anlaşılmasından doğrudan sorumludur.
• Bilgi Güvenliği Politikası ile uyum, Ajinomoto ile işbirliği içerisinde olan ya da Ajinomoto’da
çalışan herkes için anlaşılması zorunlu bir dokümandır.
Sinan ALTUN
Ajinomoto İstanbul Gıda
İcra Kurulu Başkanı (CEO)

Bilgi farklı formatlarda var olabilir; herhangi bir manyetik ortam, basılı ya da yazılı kağıt, faks, sözlü konuşmalar (tele konferans, video
konferans, vb.)
2
Bu plan gerektiğinde kullanıcıların bilgileri ve temel hizmetlere erişim sağlar.
* Bilgi Güvenliği Politikası, Bilgi Güvenliği Yöneticisi liderliğinde üst yönetim tarafından yılda bir veya önemli değişiklikler olduğunda
gözden geçirilmektedir.
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