
 

Soitron Siber Güvenlik Servisleri  KALİTE POLİTİKASI 

Soitron Siber Güvenlik Servisleri olarak, siber güvenlik alanında öncü, yenilikçi, farkını belli eden bir 

marka olmayı ve müşterilerimiz nezdinde güvenilir ve saygın kimliğini koruyarak, müşterimizin 

memnuniyetini en üst seviyede tutmayı ve çalıştığımız alandaki liderler arasında yer almayı 

hedeflemekteyiz. Hedeflerimize ulaşmak için; 

• Müşterilerimizin isteklerini tam olarak anlamak, bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamak 

amacıyla, geçerli standart ve mevzuatlarda belirtilen şartları tam olarak sağlamayı, 

• Sağladığımız ürün ve hizmetleri, zamanında ve eksiksiz olarak müşterilerimize ulaştırmayı, 

• Çalışmalarımızı verimli ve tutarlı bir şekilde sürdürerek müşterilerimize rekabetçi fiyatlarla 

çözüm sunmayı, 

• Çalışanlarımızın kalite bilinci ile sürekli eğitilmesi, motive edilmesi ve kurumsal kültürün 

oluşmasını sağlamayı, 

• Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle olan tüm ilişkilerde dürüstlüğü ön planda tutmayı, 

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde 

oluşturmayı, uygulamayı, yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz. 

 

Soitron Siber Güvenlik Servisleri BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 

Soitron Siber Güvenlik Servisleri olarak, siber güvenlik alanında öncü, yenilikçi, farkını belli eden bir 

marka olmak ve müşterilerimizle uzun soluklu ilişkiler kurmak ana hedeflerimizdendir. Bu amaçtan 

hareketle kurumsal yapımız ve işlerimiz gereği birçok bilgi varlığını kendi hedeflerimiz doğrultusunda 

ve müşterilerimizin faydasına olacak şekilde kullanmaktayız. Bu bilgi varlıklarının mahremiyetinin 

uygun şekilde sağlanması, içeriğinin doğru ve tam olması ve gerek duyulduğu anda ilgili taraflarca 

erişilebilir olması şirketimizin ana hedefleri arasındadır. 

Bu amaçla kurum içinde bilgi güvenliğinin etkin yönetimi için ISO 27001 standardına uygun bir Bilgi 

Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) idame edilmektedir. BGYS kapsamında bilgi varlıkları tespit 

edilmekte, karşılaşılabilecek güvenlik risklerini değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. 

Şirket ve müşteri bilgilerimizin güvenliği için gerekli tüm yasa ve sözleşmelerden kaynaklanan 

gereksinimlere uyum sağlamak şirket yönetimimizin önceliğidir. 

Tüm çalışanlarımızın şirket içinde üstlendikleri roller dahilinde aynı prensipleri takip edecek şekilde 

sürekli kendilerini yenilemelerini sağlayacak inisiyatifleri almalarını sağlıyoruz, bu anlamda tüm geri 

besleme ve iletişim kanalları açık tutuyoruz. 

İş ilişkisi içinde olduğumuz tüm taraflar gözünde güvenirliğimizi ve itibarımızı arttırdığına inandığımız 

BGYS 'nin kurumsal kültürümüzün önemli parçası olması nedeniyle, BGYS ’nin devamlılığını sağlamak 

için gerekli kaynakları sağlayacağımızı ve sistemin sürekli olarak gözden geçirilmesini, gelişmesini ve 

kendini yenilemesini destekleyeceğimizi, bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için özveri 

ile çalışacağımızı taahhüt ederiz. 


