SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Shell & Turcas Petrol A.S. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumun rekabetçiliğini ve itibarını
korumak, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak
amacıyla bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi
varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedefler. Shell & Turcas Petrol A.S. tüm çalışanları,
bayileri ve ilgili hizmet sağlayıcıları ile birlikte; aşağıdaki unsurların sürekli ve en iyi seviyede
uygulanmasını hedeflemektedir;






Bilginin güvenli bir ortamında kullanılmasını sağlamak,
Programları, verileri, iletişim ağını ve ekipmanları (donanım) kayıplara, yetkisiz kullanıma
ve suiistimallere karşı koruma altına almak,
Tüm kullanıcıların bilgi güvenliği politikası ve ilgili destekleyici prosedürlere, talimatlara
bütünüyle uymalarını ve farkında olmalarını sağlamak,
Tüm kullanıcıların kendi sorumluluklarını, yönetimlerinde olan ve/veya erişebildikleri
verinin bütünlüğünün, gizliliğinin önemini ve olası riskleri anlamalarını sağlamak,
Kurum bilgi güvenliğini tehdit edebilecek olayların oluşmasını engellemek, yönetim ve
çalışanların bu amaçla yeterli seviyede bilgilendirilmesini sağlamak.

Shell & Turcas Petrol A.S. bilgi varlıklarının aşağıdaki özelliklerinin korunması ve kurum
tarafından bu özellikler niteliğinde güncellenerek kayıt altına alınması hedeflenir;
Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,
Bütünlük: Bilginin gerekli yetkiye sahip olmayan kişiler tarafından değiştirilmesini engellemek ve
değiştirildiğinde bu değişikliğin zamanında tespit edilmesi,
Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.
Kurum çalışanlarına, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve sistem performansının geliştirilmesi
konularında bilgi birikimlerinin arttırılması, bilgi güvenliği konseptine bağlı iş süreçlerimizin etkin
yönetimi ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesi amacıyla organizasyonumuzun her seviyesinde,
çalışanların eğitimine devam edilecektir ve etkin Bilgi Güvenliği Yönetimi’nin sağlanması için
gerekli iş gücü, tesis ve kaynaklar kullanıma hazır tutulacaktır. Kurumda bilgi güvenliği kapsamı,
kuruma duyurulmuş Bilgi Güvenliği Yönetimi Koordinatörü aracılığıyla sürekli iyileştirme hedefi
ile fırsatlar çerçevesinde değerlendirilecek ve genel katılım sağlanması için uygun ortamlar
yaratılacaktır.
Shell & Turcas Petrol A.Ş. olarak; ortakların, çalışanların, müşterilerin ve içinde faaliyette
bulunduğumuz toplumun bilgi güvenliğini sağlamanın ve bu güveni korumanın, büyüme ve
başarımızın devamlılığı için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğuna inanmaktayız. Bu güveni hak
etmek için, belirlenen standartlara ve tüm ilgili yasal şartlara uygun davranmaya kararlıyız.
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