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BİLGİ GÜVENLİĞİ  / TISAX VE KVKK POLİTİKASI 

ADÖKSAN Bilgi Güvenliği, TISAX ve KVKK Politikasının amacı, otomotiv sektörlerine hizmet veren 

ADÖKSAN üretim süreçleri başta olmak üzere, tüm iş süreçlerinin sürekliliğini ve faaliyetlerine ilişkin 

bilgilerin güvenliğini sağlamak, bilgiye yönelik potansiyel tehditlerin etkisini azaltarak bilgi güvenliği 

ihlallerini engellemek ve hasar riskini minimum seviyede tutmaktır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin 

ADÖKSAN içinde ISO/IEC 27001, TISAX standardına uyumlu olması, ADÖKSAN bünyesindeki tüm bilgi 

varlıklarını kapsamaktadır. Tüm lokasyonlardaki çalışanlar, lokasyon içi ve dışı tedarikçiler ve üçüncü 

taraflar bu politikaya bağlı prosedürlere uygun şekilde çalışmakla yükümlüdür ve bu politika kapsamındadır. 

Yönetim Kurulu olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp tam bir müşteri memnuniyeti 

yaratmayı, yasal ve ilgili tarafların uygulanabilir şartları için yapacağı uygulamaların tüm süreçler içinde 

uçtan uca tanımlı olduğu, dijital olarak izlenebilir bir yapıda olması amacıyla KVKK, TISAX ve Bilgi 

Güvenliği Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz. Bu amaçtan yola 

çıkılarak ADÖKSAN’ın bilgi varlıklarını iç ve dış, kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı koruma amacına 

yönelik olarak önceliklerimiz ve hedeflerimiz; 

 Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, çevrenin ve toplumun sürekli 

memnuniyetini dengeli biçimde ve onlarla işbirliği içerisinde sağlamayı ve var olan yasal 

gerekliliklerine uyum sağlanmasını, 

 Yasa, yönetmelik, uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmayı, 

 TISAX ve Bilgi Güvenliği amaç ve hedeflerini ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, bilgi 

güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmayı, 

 Bilgi ve bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunmasını, 

 Bilgi ve bilgi varlıklarına olan kontrolsüz ve yetkisiz erişimlerin engellenmesini, 

 Bilişim hizmetlerimizin kesintisiz devam etmesi ve özel verilere sadece yetkili kişilerin 

erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve devamlılığının sağlanmasını, 

 Bilgi güvenliği ve bilgi varlıklarına yönelik risklerin tespiti, gereklilik durumunda iyileştirme 

faaliyetlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılmasının sağlanmasını, 

 Bilgi güvenliğinin farkındalığının arttırılması amacıyla çalışanlara eğitim verilmesini ve 

bilinçlendirmesinin sağlanmasını, 
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 Başarımızı ve kalitemizi ilgilendiren tüm süreçlerimizi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile 

TISAX şartlarına uyup, sistemimizi sürekli olarak iyileştirilmesini, 

 Bilgi güvenliği ve KVKK ihlali durumunda söz konusu ihlalin tespiti, raporlanması ve kayıt altına 

alınmasına yönelik aksiyonları hayata geçirerek, güvenlik olayına ivedi bir şekilde müdahale 

edilmesini, 

 Bilgi güvenliği ve TISAX ile ilgili Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, sivil toplum 

örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan sözleşmelerin ilgili mevzuata uygunluğunu temin 

edilmesini, 

 Bilgi varlıklarının ve iş süreçlerinin tanımlanarak bunlara yönelik risk değerlendirmelerinin 

sistematik olarak yönetimini sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi etkin kılınmasını, 

 Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesintiyle devam etmesini sağlamak ve 

olağanüstü durumlarda acil durum eylem planını hayata geçirmeyi, 

 Kurumsal uygulamaları, verileri, iletişim ağını ve donanımlarını kayıplara, yetkisiz kullanıma ve 

suistimallere karşı koruma altına almayı, 

 Tüm kullanıcıların Bilgi Güvenliği Politikası ve ilgili destekleyici prosedürler ile talimatlara 

bütünüyle uymalarını ve farkında olmalarını sağlamayı, 

 ADÖKSAN A.Ş. ve iştirak şirketleri olarak Bilgi Güvenliği, TISAX, KVK Politikamızı ilgili iç 

dış taraflara duyurusunu yaparak bilgi güvenliği politikamızdan tüm tarafların haberdar olmasını 

sağlamayı taahhüt eder. 

15.11.2018 tarihinde yürürlüğe giren ‘Bilgi Güvenliği Politikası’  27.09.2022 tarihinde KVKK ve TISAX 

gereklikleri için revize edilmiş ve 27.09.2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe 

girmiştir. 
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INFORMATION SECURITY / TISAX AND PERSONAL DATA PROTECTION POLICY 

The purpose of ADÖKSAN’s Information security, TISAX and personal data protection policy is to ensure 

information security in all processes, reduce impact of potential threats to information security and prevent 

breaches as well as keep damage risks to a minimum, especially in the production processes which work fort 

he automotive industry. Our information security policy includes all information assets and is set up 

compatible with ISO/IEC 2701 as well as TISAX standards. Employees of all ADOKSAN locations as well 

as internal and external suppliers and third parties are obligated to work in accordance to this standard and 

are included within it. As the board of management we vow to develop and continuously improve our 

personal data protection, TISAX and information management system to meet customer needs and 

expectations, to create maximum customer satisfaction, to define actions to meet conditions from regulatory 

and interested parties side as well as have a digitally traceable system. In line with this purpose it is our 

priority and goal to safeguard ADÖKSAN’s information assets from threaths from within or outside, 

intentional or unintentional. 

 To ensure continuous satisfaction of our employees, suppliers, business partners, environment and 

society and be in accordance with current legislative requirements 

 To work in accordance with law, regulations and international standards 

 To keep information security at the highest level by meeting TISAX and information security 

purposes, targets, needs and expectations 

 To preserve the confidentiality, integrity accessibility of information and information assets. 

 To prevent uncontrolled and unauthorised access to information and information assets 

 To provide and maintain the needed infrastructure to ensure that information services are 

uninterrupted and only authorised people can Access special data 

 To ensure regular and continuous identification of risks to information and information assets and 

take improvement actions where necessary 

 To organize training for employees in order to improve mindfulness information security and 

improve awareness 

 To meet the requiremets of TISAX conditions with all our processes and our information security 

management system and continuously improve them 
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 In case of information security or personal data breaches to take actions to identify the breach, 

report it and intervene in security incidents urgently 

 To provide that contracts with customers, business partners, suppliers, NGOs, state and public 

institutions are in accordance with information security and TISAX. 

 To define information assets and work processes and ensure sistematic management of risks and 

continuous improvement 

 To ensure the fundamental and support business operations will continue with as little stoppage as 

possible and carry out an emergency action plan in cases of emergencies 

 To put corporate practices, data, network and hardware under protection against loss, unauthorized 

use and abuse. 

 To ensure all users are aware and follow the information security policy, its supporting procedures 

and instructions in their entirety. 

 We vow to inform all parties of our information security, TISAX and personal data protection 

policy by announcing it to all relevant internal and external parties as ADÖKSAN A.Ş. and 

asseciated companies. 

 

The “information security policy” as initially entered into effect on 15.11.2018, has been revised on 

27.09.2022 according to TISAX and personal data protection requirements and has entered into effect on 

27.09.2022 with approval from our board of management. 

 

 


