
Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Bilgi Güvenliği Politikası

Denge çubuğu, sürekli döküm kütüğü, alaşımlı ve alaşımsız yuvarlak kare ve lama kesitli sıcak
haddelenmiş çelik ürünleri ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve
bu işlemlere ilişkin, lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin elektronik bilgi
varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilgi güvenliği politikamız dahilinde;

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz tüm faaliyetlerimizin ISO 27001:2013 standardına uygun
yürütülmesini garanti altına alır.

Kendinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve
yönetmeyi,

Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

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,

Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

(ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.)
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Jena, 2018-10-17
TUV Thuringen e.V.
Certification body for
systems and personnel

international CertificationCERTIFICATE ICTU V

MVO CERT

for the information security management system
ISO/IEC 27001:2013

The proof of the conforming application with the regulation was
furnished and in accordance with certification procedure it is certified
for the company
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CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.$.

Cemta§ Celik Makina Sanayi ye Ticaret
Organize Sanayi BOlgesi A.O.S. Bulvari No: 3
16140 Niliifer Bursa / Turkey

Scope
Covers information and information security for protection of information assets
belonging to logistics, storage, accounting, finance and IT activities that are
related to import, export, custom clearance and foreign trade operations of
Balance Bar, continuous casting billet of alloyed and unalloyed round and square
section lamar hot rolled steel products

Statement of applicability 	 Revision: 2018-05-28

Certificate Registration No.:	 TIC 15 121 18102

Audit Report No:	 3330 2XBC AO

This certification was conducted in accordance with the TIC auditing and certification procedures and
is subject to regular surveillance audits.

Valid until: 2021-10-16
Valid from: 2018-10-17

Original certificates
are branded with a hologram.

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
0-2M-16006-03 00

The current validity can be demanded at our homepage www.tuev-thueringen.de .

Zertifizierungsstelle des TUV ThUringen e.V. • Ernst-Ruska-Ring 6 • D-07745 Jena • Tie +49 3641 399740 • E zertifizierung@tuev-thueringen.de



SERTIFIKA TIC
TtiV International Certification

Tu1fEf CERT

ISO/IEC 27001:2013 standardina gore
Bilgi Guvenligi YOnetim Sistemi
Belgelendirme prosedOrleri dogrultusunda ye dOzenlemeler lie uyumlu
uygulamaiarin kanitlanmasi ile

i'mmm•••"• cELIK MAKINA SANAVI VE TICARET A.$_

Cemta§ Celik Makina Sanayi ye Ticaret
Organize Sanayi BOlgesi A.O.S. Bulvan No: 3
16140 Nikifer — Bursa / Tiirkiye

Unvanli kurulu§un, belirtiien standarda gore, a§agidaki gegerlilik aianinda bir
yOnetim sistemi uyguladigi beigelenmektedir.
Gegerlilik alani

Denge gubu6u, siirekli dOkiim kiitti§ii, ala§imli ye ala§imsiz yuvariak kare ve lama
kesitli sicak haddelenmi§ gelik urunleri ithalat, ihracat, transit, giimriikleme gibi
giimriik ve di§ ticaret i§lemlerini ve bu i§lemlere ili§kin, lojistik, depolama,
muhasebe, finans ve bilgi i§lem faaliyetierinin eiektronik bilgi varliklan lie bu
varliklan korumak amaciyla kullandi§i bili§im guvenligi lie ilgili i§ stireglerini kapsar

Uygulanabilirlik Bildirgesi	 Versiyon: 2018-05-28

Sertifika Tescil No: TIC 15 121 18102	 2021-10-16 tarihine kadar gecerli
2018-10-17 tarihinden itibaren

Tetkik Raporu No: 3330 2XBC AO

i§bu sertifikasyon TIC tetkik ye belgelendirme prosedOrlerine gore gercekle§tirilmi§tir ye diizenli
araliklarla yapilan gOzetim tetkikierine tabidir.

Jena, 2018-10-17
TUV Thuringen e.V.
Sistem ye Personel
Belgelendirme Kurumu

THURINGEN 

)rijinal sertifikalar
hologram lie saglamr.

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16006-03-00
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GOncel gecerliligi 'www.tuev-thueringen.de' adresinden sorgulanabilir.
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