
 
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Bilgi Güvenliği Politikası 
 
DESA Bilgi Güvenliği, DESA’ın itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş 
faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla, bilgi sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı, 
çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini arttırmayı, üçüncü taraflar ile yapılan 
sözleşmelere uygunluğun tesis edilmesini ve güncel teknik güvenlik kontrollerinin aktif olarak uygulanmasını 
hedefler.  
 
DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA), kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. 
Bu nedenle bilgi ve destek iş sistemlerimiz, işimiz açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde korunmaları 
gerekir. Bilgiler, elektronik ortamda, kağıt üzerinde veya diğer ortamlarda olmak üzere çeşitli biçimlerde 
bulunabilir. Bu bilgiler DESA ve iştiraklerinin, müşterilerimizin ve ticaret ortaklarımızın hem günlük hem de stratejik 
faaliyetleriyle ilgili önemli ve zaman zaman kritik ayrıntıları barındırır. Bilgilerin ve destek iş sistemlerinin 
kaybolması, bozulması veya çalınması, DESA ve iştiraklerinin iş faaliyetlerinin bütünlüğü ve itibarı üzerinde ciddi 
bir etkiye sahip olabilir. Sonuç olarak tüm DESA ve iştirakleri çalışanlarının, Bilgi Güvenliği ilkelerinin bilincinde 
olmaları bir gerekliliktir. Bu, bilgiyle ilgili olayların etkisini proaktif bir şekilde yöneterek işin sürekliliğinin 
sağlanması ve zararın en aza indirgenmesini sağlar. 
 
Bilgilerin korunması ve risk yönetimi gibi ilkeler, DESA ve iştiraklerinin bütün bilgi varlıkları için geçerlidir ve bu 
varlıkların, destek iş sistemlerinin, ağların ve diğer olanakların, kurum içi veya kurum dışı, kasti veya yanlışlıkla 
meydana gelen tehditlerden korunması amacıyla hazırlanmıştır. 
 
DESA’da  özellikle aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesi benimsenmiştir: 

 Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini (finansal veriler, kişi bilgileri...) değerli ve 

kritik kabul etmekte ve bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmek, 

 Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, 

kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamak 

ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak, 

 Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde 

dokümante etmek ve sürekli iyileştirmek, 

 Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak, 

 Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek, 

 Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri 

gerçekleştirmektir. 

 
Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri, DESA’nın risklere karşı ihtiyaç duyulan kontrollerin uygulanmaması neticesinde 
zarar görmesine, ayrıca yeni Türk Ceza Kanunu’na göre de cezai sorumluluk doğurmasına ve maddi zararların 
tazmini sorumluluğuna sebep olabilecektir. Dolayısıyla söz konusu ihlal, aynı zamanda DESA Personel 
Yönetmeliği ihlali olup disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim, gerek denetim, gerekse ihbar sonucu 
tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine, hatta Adli ve Cezai yasal işlemler 
başlatılmasına kadar gidebilecek şirket içi disiplin cezaları ile sonuçlanabilecektir.  
 
DESA’nın Bilgi Güvenliği politikaları, ister tam zamanlı, yarı zamanlı, daimi, ister sözleşmeli olsun, DESA ve 
iştiraklerinin bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm DESA ve iştirakleri  personeli için, coğrafi konumdan veya 
iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmalara girmeyen ve DESA bilgilerine erişim 
gereği olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın 
genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması 
şarttır. 
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