
Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, 2.Kısım Keçiliköyosb Mah., 
Gaziler Cad. No:8 

45030 Yunusemre / Manisa / Turkey

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

Maxion Wheels Türkiye Operasyonları bünyesindeki Bilgi

Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kapsamı; planlama ve lojistik,

satın alma, satış, idari işler, insan kaynakları, muhasebe,

finansman, bilgi teknolojileri, finansal raporlama, maliyet

kontrol ve yönetim bölümlerinde yürütülen 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 bilişim güvenliği

faaliyetlerini içerir.

Kapsam dahilinde bulunan lokasyon bilgileri aşağıda

belirtilmiştir.

Revizyon No: 3



Maxion İnci Jant San. A.Ş.

Çelik Jant İşletmesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Keçiliköyosb Mah. 
Mustafa Kemal Bulvarı No: 2 

45030 Yunusemre / Manisa / Turkey
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Maxion Wheels Türkiye Operasyonları bünyesindeki Bilgi

Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kapsamı; planlama ve lojistik,

satın alma, satış, idari işler, insan kaynakları, muhasebe,

finansman, bilgi teknolojileri, finansal raporlama, maliyet

kontrol ve yönetim bölümlerinde yürütülen 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 bilişim güvenliği

faaliyetlerini içerir.

Kapsam dahilinde bulunan lokasyon bilgileri aşağıda

belirtilmiştir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI



Maxion İnci Jant San. A.Ş.

Aluminyum Jant İşletmesi
Organize Sanayi Bölgesi, 3. Kısım, Keçiliköyosb Mah.

Mustafa Kemal Bulvarı, No:14 ve
Mustafa Çapra Cad. No:3 

45030 Yunusemre / Manisa / Turkey

Maxion Wheels Türkiye Operasyonları bünyesindeki Bilgi

Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kapsamı; planlama ve lojistik,

satın alma, satış, idari işler, insan kaynakları, muhasebe,

finansman, bilgi teknolojileri, finansal raporlama, maliyet

kontrol ve yönetim bölümlerinde yürütülen 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 bilişim güvenliği

faaliyetlerini içerir.

Kapsam dahilinde bulunan lokasyon bilgileri aşağıda

belirtilmiştir.
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