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Hitit Bilgi Güvenliği Politikası 

Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (“Şirket”) Bilgi Güvenliği Politikası’nın amacı, sermaye piyasası 

mevzuatı çerçevesinde; Şirket bilgi sistemlerinin ve bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve 

erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli gereksinimlerini tanımlamaktır.  

Bilgi Güvenliği Politikası, ister tam zamanlı, ister yarı zamanlı, daimi ya da sözleşmeli olsun, 

tüm bilgileri veya iş sistemlerini kullanan tüm çalışanlar için, coğrafi konumdan veya iş 

biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur.  

Şirket  özellikle aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesini benimsemiştir: 

• Bilgi güvenliğini, içeriğinin doğru ve tam olmasını, gizliliğini, bütünlüğünü,

sürdürülebilirliğini ve gerektiğinde ilgili bilgilerin ilgili kişilere erişilebilirliğini sağlamak

ve muhafaza etmek,

• Şirkete ait iş süreçlerinde bilginin gizliliğini sağlamak ve yetkisiz erişime karşı korumak

suretiyle bilgi güvenliğini sağlamak,

• Mevzuattan kaynaklanan ve bilgi güvenliği ile ilgili iş ortakları, müşteriler ve tedarikçiler

ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümleri izlemek ve yerine getirmek,

• İş plan ve prosedürlerini güncel ve test edilmiş olarak yürürlükte tutmak,

• Tüm çalışanlar, gerektiğinde üçüncü taraf ve paydaşlar için bilgi güvenliği eğitimi

imkanı sunmak,

• İç ve dış paydaşlarımızla güvenli bir iş ortamı oluşturmak,

• İş sürekliliği planları geliştirerek bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli

sistemleri kurmak ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri almak,

• Bilgi güvenliğine yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini sağlamak, güvenlik

risklerini analiz etmek ve belirlenen riskleri, kabul edilebilir seviyeye indirebilmek ya da

ortadan kaldırmak adına etkin bir bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımı oluşturmak,

• Bilgi güvenliği risklerinin yönetimi ve güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde

işletilmesi için gerekli kaynakları ayırmak, yetki ve sorumluları belirlemek,

• Bilgi güvenliğine yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,

Şirket, bilgi güvenliği kapsamında; bilgi güvenliği politikasını ve destekleyici prosedürleri 

hazırlar ve uygulamasını gözetir ve bu politika ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesini temin 

edecek mekanizmaları kurar.  

İşbu Bilgi Güvenliği Politikası 18.04.2022 tarih ve 2022/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 

yürürlüğe girmiş olup, ayrıca Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Bilgi 

Güvenliği Politikasında yapılacak değişiklikler de aynı usule tabiidir.  


