Bayer Türk olarak,
“DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN BİLİM” vizyonu ile yenilikçi bir şirket olarak insanlığa faydalı olabilmek ve
yaşam kalitesini arttırabilmek üzere inovasyon ve faaliyet gösterdiğimiz her pazarda liderlik odağı ile
ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bu yönde Bayer Türk’ün kurumsal kültürü başarı için önemli bir faktördür
ve bu kültürün temelinde “LIFE” terimiyle ifade edilen değerlerimiz yer alır:
•
•
•
•

Liderlik (Leadership),
Dürüstlük (Integrity),
Esneklik (Flexibility),
Verimlilik (Efficiency)

Kurum değerlerimizi, günlük operasyonlarımızın, yasa ve yönetmelikler gereği korunması gereken
bilgilerimizin ve kurumumuzun stratejik rekabet avantajının sürekliliğini garanti altına almak adına
kurumumuz bilgi varlıklarının gizliliğini korumak, içeriğinin doğru ve tam olmasını sağlamak ve
gerektiğinde tüm ilgililere erişilebilir durumda bulundurmak ana hedeflerimiz arasındadır.
Bu amaçla kurumumuz bünyesinde ISO 27001 standardına uygun ve etkin olarak yönetilen bir Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuştur.
Bayer Türk olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz gereği;
•
Tanımlı kapsam dahilindeki bilgi varlıklarımızı tanımlar, bu varlıklar üzerindeki güvenlik
risklerini analiz eder ve belirlenen riskleri kabul edilebilir seviyeye indirebilmek ya da ortadan kaldırmak
adına etkin bir bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımı oluştururuz.
•
Bilgi güvenliğini kurumsal bir sorumluluk olarak görürüz. Bu sebeple bilgi güvenliği risklerinin
yönetimi ve güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için gerekli kaynakları ayırır, rolleri
tanımlar, yetkileri belirler ve sorumluları atarız.
•
Çalışanlarının, üçüncü taraf ve paydaşlarının bilgi güvenliğine yönelik rol ve sorumlulukları
hakkında farkındalığını arttırmak üzere düzenli eğitim aktiviteleri düzenleriz.
•
Kritik süreçlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planları ve sistemleri geliştirir
ve sürdürürüz.
•
Bilgi Güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurar ve tekrarlanmasını önlemek için
uygun önlemleri alırız.
•
Güvenlik kontrol hedefleri belirler; sistemi düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle sürekli
iyileştiririz.
•
Kurumumuzun, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm iş ortaklarımızın bilgilerinin güvenliği
için ilgili tüm yasa ve sözleşmelerden kaynaklanan gereksinimlere ve iş etiğine uyumu, tüm yönetici ve
çalışanlarımızın birincil sorumluluğu olarak kabul ederiz.
Tüm Bayer Türk çalışanlarının ve tedarikçilerinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika, prosedür ve
kontrollerine uyumu sorgulanamaz bir gereklilik olarak kabul edilmiştir.
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