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1. AMAÇ
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ‘nin hizmet sunumu için sahip olduğu bilgi varlıklarının korunması,
uygun şekilde yönetilmesi, verilen hizmetlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılanması.
2. SORUMLULUK
Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., “FİBA
GRUBU” şirketleri olup, aynı binada faaliyette bulunmaktadırlar. Her iki firmanın aynı gruba bağlı
olması ile birlikte lokasyon itibariyle fiili zorunluluk kapsamında bir kısım hizmetleri aynı firma veya
tedarikçilerden karşılamaktadırlar. Keza, bağlı bulunulan grubun ortak politikalarının devamını
sağlamak ve geliştirmek adına; İnsan Kaynakları, İdari İşler, Muhasebe ve Bilgi Teknolojileri birimleri /
konularında karşılıklı dayanışma içerisinde hareket edilmekte ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ den
destek alınmaktadır. Açıklanan dayanışma ve destek kapsamında tarafların birbirleri hakkında
edindikleri veya edinecekleri gizli bilgilerin korunması hususunda gereken özen gösterilmekte olup,
gizli bilgilerin yetkisiz olarak açıklanması ve kullanılmasını engellemek için her türlü önlemi alacakları
yazılı ve karşılıklı olarak kabul ve beyan edilmiştir. Bu durum; Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve
Yazılım Servisleri A.Ş. ile Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. arasında ortaklık, teşekkül, temsilcilik veya her
hangi bir iş ilişkisi teşkil edecek şekilde asla yorumlanamaz. Diğer taraftan; Gelecek Varlık Yönetimi
A.Ş.’ de çalışan ve Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş.’ ne insan kaynakları,
bilgi işlem, muhasebe, finans, idari işler, güvenlik vs. gibi hizmetler sağlayan personel tam olarak
doğrudan sorumludur.
3. UYGULAMA
Bu politikanın uygulanması hizmet sunulan birimlerle olan ilişkilerde uygunluğu göstermek ve
sürdürmek için önemlidir. BGYS, kapsanan bilgi varlıklarıyla herhangi bir ilişkisi olan tüm Girişim
Alacak ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. çalışanları bu politikayı uygulamakla yükümlüdürler ve
politikayı onaylamış olan yönetimin desteğine sahiptir. Politikamız;
•
•

•
•
•
•
•
•

Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve
yönetmeyi,
Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektör el düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat
gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış
paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini
sağlamayı,
İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisi azaltmayı ve işin sürekliliğini ve
sürdürülebilirliğini sağlamayı,
Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
Kurumsal ve müşteri bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik haklarını korumayı,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini
sağlamak,
Risk Merkezi verilerinin ve kişisel bilgilerin iletilmesinde ve saklanmasında şifreleme,
maskeleme gibi güvenliği ve sürekliliğini sağlayacak tedbirlerin alınmasını sağlamak,
Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.
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