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İşbu belge,  
 

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.  

Mermerciler Sanayi Sitesi 4. Cad. No: 16 34520 Yakuplu,İstanbul,Türkiye 
 
(Merkez ofis bir üst satırda açıklanmıştır.Diğer Tesisler için Eke bakınız) 

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin 
 

Plastik enjeksiyon, Boyahane ve montaj üretimi, Elektronik Kart üretimi ve 
montajı, Kalıp imalatı ve bakımı için gerekli olan, gümrük ve dış ticaret 
işlemlerini ve bu işlemlerle ilgili lojistik, depolama, muhasebe, finans, insan 
kaynakları, proje, kalite, satış, pazarlama, ar-ge, tasarım ve bilgi işlem 
faaliyetlerine ait bilgi varlıkları ve bu varlıkları korumak amacıyla kullanılan 
güvenlik önlemlerini bu varlıkları 21/11/2022 tarihli Uygulanabilirlik Beyanı 
uyarınca korumak 

Uygulamasının 

ISO 27001:2013 
 Hükümleri gereğince NQA tarafından denetlendiğini ve tescil edildiğini doğrular. 

Bu tescil işlemi, kuruluşun bilgi güvenliği yönetim sistemini, yukarıda anılan standart uyarınca NQA’in denetimi 
altında sürdürmesine bağlıdır. 
Uyuşmazlık halinde bu sertifikanın İngilizce dilindeki yorumu geçerli olacaktır 

 

 
 
 
 

Sertifika No: 187383 

ISO Onay Tarihi: 15 Mart 2023  

Geçerlilik Tarihi: 31 Ekim 2025  

EAC Kodu: 19, 14, 29, 31, 35 

   

Managing Director 
 
 
 
 
 

 
 


