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POLITIKASI

MADDE

1:

AMAÇ VE KAPSAM

Eraırum Ticaret Borsası, kişisel verilerin korunmasrnr, özel hayatın gizliliği ile kişilerin
temel hak ve özgiirliikleri kapsamında değerlendirmektedir. Bu kapsamd4 kişisel verisi işlenen
tiim taraflar ile işbirliği yapılan kişi, kurum ve kuruluşlar ve üçtincü kişilerin, kişisel verilerinin
işlenmesi, aktanlması ve korunmasına yöne|ik "Ozel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası" ile birlikte iş bu Politika belirlenmiştir.
Bu Politikarıın amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasr Karıunu kapsamına uygun bir
biçimde yiirüttilen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik
benimsenen ilkeler ve yöntemler konusunda açıklamalarda bulunmak ve bu kapsamda ilgili
kişileri bilgilendirmektir.
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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
28 Ekim 2017 taıihli Resmi Gazetede yayımlanan

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilrnesi veya
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında YönetmeIik

: Veri sorumlulaıının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin
ilgili diğer işlemlerde kullaııacakları, internet iizerinden
erişilebilen, Başkanlık tarafindan oluşorulan ve
yönetilen bilişim sistemi
: Veri Sorumlulan Sicil Bilgi Sistemi
: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu
adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tiizel kişi
: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırıIarak
:

işlendiği kayüt sistemi
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalannı
belirleyen, veri kayıt sisterninin kurulmasında ve
yönetilmesinden sorumlu gerçek veya ttizel kişi
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verİ İşIeme envanteri

Kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelik]i kişisel veri

Kayt ortamı

Çahşan
Elektronik ortam

Elektronik olmayan ortam
Hizmet sağlayıcı

Alıcı grubu
Açık nza
Anonim Hale Getirrne
IIgili kişi
lIgili kullanıcı

İmha

Periyodik imha
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tiirlü bilgi
Veri sorumlularrnın iş süreçlerine bağlı olarak
gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme
faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki
sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu
kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşfurdukları ve kişisel
verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami
muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı
öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan
tedbirleri açıklayarak detaylandırdıklan envanter
: Kişisel verilerin tamamen veya krsmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilınesi,
depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktanlması, devralrnmasr, elde
edilebilir hale getirilmesi, sınıflandrnlması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştiıilen her tiirlü işlem
: Kişilerin ııkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi veya diğer inançlarr, kıhk ve kıyafeti, dernek,
vakıfya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkimiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri
: Tamamen veya krsmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin paıçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her
türlü ortam
: Borsa personeli
: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği,
okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar
: Elektronik ortamların dışında kalan tiim yazılı, basılı,
görsel vb. diğer ortamlaİ
: Kurum ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet
sağlayan gerçek veya tilzel kişi
: Veri sorumlusu tarafindan kişisel verilerin aktarıldığı
gerçek veya tiızel kişi kategorisi.
: Belirli biı konuya ilişkin, bilgilendailmeye dayanan ve
özgür iradeyle açıklanan rıza
: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştiilerek dahi hiçbir
surette kimliği beliıli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
: Verilerin teknik olarak depolanması, korunmasü ve
yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç
olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya
veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğulfusunda
kişisel verileri işleyen kişiler
: KişiseI verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale
getirilmesi
: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının
tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri
saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden
aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya
:
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anonim hale getirme işlemi

MADDE 3: SORUMLULUK VE GÖREVLER

Borsa çalışanlan; Politika kapsamında alınan idari ve teknik tedbirlerin
uygulaımasında, birim çalışanlannrn eğitilmesinde ve farkındalığının sağlanmasınd4 kişisel
verilere hulaıka aykın olarak erişilmesinin önlenmesinde ve kişisel verilerin hukuka uygun
olarak muhafazasınd4 sorumluluğu olan tilm birimlere destek olur.
Kişisel verilerin saklama ve imha siireçlerinde görev alaıılann unvanlan, birimleri ve
görev tanrmlan belirlenmiştir.
MADDE

4:

VERi sAHiBİNiN HAKLARI

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 12. maddesi gereğnce veri sorumlusu;
kişisel verilerin hukııka aykın olarak işlenmesini önlemek,
kişisel verilere huküa aykın olarak erişilmesini önlemek ve
kişisel verilerin müafazasrnı sağlamak, amacıyla uygun güvenlik dtizeyini temin
etrneye yönelik gerekli her tiirlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadrr. Erzurum
Ticaret Borsas1 iş bu tedbirlerin alınması hususunda azaırıi gayreti gösterdiği gibi,
gerekli iç denetimleri de yapmaktadr.

.
.
.

Veri Sahibinin; Kanun'un l3.maddesi gereğince, aşağıda belirtilen haklanna ilişkin olarak
Borsamrza yazh talebini iletmesi halinde, talebi en geç otuz giin içinde ücretsiz olarak
sonuçlandınlmaktadır. Ancak, işlemin aynca bir maliyeti gerektirmesi hilinde, Kişisel
Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife esas alınarak ücret talep edilebilecektir.
Kişisel veri sahipleri;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etrne,

c) Kişisel verilerin işlenme aınacıru

ve

burılann amacma uygrın kullaıulıp

kul lanılınaıiğıı öğenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçiincü kişileri bilme,
e) Kişisel verileıin eksik veya yanlış işlenmiş olması hilinde bunlann dtizeltilmesini

0
g)
h)

isteme ve bu kapsamda yapılaıı işlemin kişisel verilerin aktanldığı üçiincü kişilere
bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hiikiiınlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağnen, işlenmesini gerekiiren sebeplerin ortadan kalkması hAlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktanldığı üçi.incü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin miinhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suıetiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanurıa aykın olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğaması hAlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklanna sahiptir.

28. maddesi gereğince kişisel veri sahipleri, aşağıdaki durumlar KVK
Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu hususlarda haklarını ileri süremezler;
a) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim h6le getirilmek suretiyle araştırma,

KVK Kanunu'nun

@

ğ::^* l""Hr*T*]ffiffiffifi-ffi iI§Gn xg
@

9 xaımX

ab.k. Pö! fi.h. ülnLla c.d.No,23 Yakuly./aRzuRıJİ

ğ

enrufibadtobboıg.t.

Ek:5

§

c)

d)

l verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu diizenini,
nomik güven_liği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da
teşkil etrnemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
özgiirlüğü kapsamında işlenmesı
Kişisel verilerin rnilli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu diizenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş
kamu kurum ve kuruluşlan taıafindan yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari
faaliyetler kapsamııda işlenmesi
Kişisel verilerin soruştüma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin
olarak yargı makamlan veya infaz mercileri tarafindan işlenmesi

Yine KVK Kanrınu'nun 28/2 maddesi gereğince; zarann giderilmesini talep etme hakkr
hariç, aşağda sayılan hallerde haklanru ileri siiremezler:
a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.

b) Kişisel veri sahibi tarafindaıı kendisi tarafindan alenileştirilmiş kişisel verilerin

c)

işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunrın verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kıırum ve kuruluşlan ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannca" denetleme
veya diizenleme görevlerinin yiirütülmesi ile disiplin soruştrırma veya kovuşturmasr

için gerekli olması.
soruşturma, koıuşturm4 yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin
olarak yaıgı makarn-lan veya infaz mercileri tarafindarı işlenmesi.

d) Kişisel verilerin

Başvurunıuı reddedilmesi, verilen cevabrn yetersiz bulunmasr veya siiresinde başıııruya
cevap verilmemesi hAl|erinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabrnr öğendiğ tarihten
itibaren otuz giin ve her h6lde başıuru tarihinden itibaren altmış giin içinde Kurula şikiyette

bulunabiIir.

Kişisel Verileri Koruma Kaırıınun l1. ve l3.maddeleri gereğince veri sorumlusu olarak
Veri Sahibi Başıuru Formu ile Politika'nın 1.maddesinde belirtilen
a) Adresimize, ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla
b) E-posla adıesimizı elektronik yolla
c) Kep adresimi4e elektronik yolla iletilebiliı

Kişisel verilerinizin giirıcel olmasıru sağlayabilmemiz ancak kişisel veriıizde meydana
gelen değişiklikleri Borsamıza bildirmeniz ile miimkiindiir. Dolayısıyla kişisel verilerinizdeki
değişiklikleri bildirmediğiniz takdirde oluşabilecek zararlardarı Borsamızın sorumlu
olmayacağını hatırlatmak isteriz.

MADDE

5:

KiŞisEL VERiLERiN işı,nlııvınsİNiN HIJKUKi SEBEPLERİ

Bors4 başta KVK Kanunun 4 ve S.maddeleri olmak iizere yasal mevzuata uygun olarak
kişisel verileri işlemektedir. Kişisel veıilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkeleri esas almaktadır.
a) Hukuka ve diirüstliik kurallanna uygun işleme: Veri Sorumlusu, veri işlerken, veri
işlemeye izin veren hukuk kurallannrn amacı doğrultusunda ve miirnkün olduğunca en
az miktarda veri işler, aynı zamanda veri sahibinin çıkarlanru ve meşru beklentilerini
karşılar.

@ €',"^

f;nffi:"."*#K§F-ffi-rf,şG-Jı

lZ211112112X'@",oz*-..,u.-n.o9,.".,-K,,,b.kt,p"9ü"h,Müsaııacad,No.23yakutiy€/ERzuRuM

Eg.*,m.o@robbo,q.t,

ffi

Ek:5

ğ

ü

d)

e)

l

Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Giiıcel Olmasını Sağlama: İlgili Kişiler,
verilerinin doğru işlendiği ve giincel olduğunu kontrol etme hakkına sahiptir.
lirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Kişisel verinin kanunen izin verilen haller
dışında ancak açık nza ile işlenmesi.
İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sırurlı ve Ölçtlltl Olma: Miimkiin olan en az
miktardaki verinin işlenmesi
İlgi|i Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Siire Kadar
Müafaza Etme

Kişisel verileı, ilgili kişinin açık nzası olmaksrzrn işlenemez ancak, aşağıdaki hukuki
sebeplerin vaılığı halinde ilgili kişinin açık nzası aranmaksızın işlenir;
a) Kişisel verilerin sözleşmelerin kıırulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması
b) Bir hakkrn tesisi, kullanrlması veya korunmasr
c) Kişilerin temel hak ve özgiirliiklerine zaraı verrnemek kaydıyla veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
d) Hukuki yllktlmlillüğiiıı yerine getiıilmesi
e) Mevzuatta kişisel verilerin işlenmesinin açıkça öngöriilmesi
Veri sahiplerinin açrk nzasının alınmasıru gerektiren saklama faaliyetleri açrsmdan
veri sfiplerinin açık nzasının bulrrnması.
g) Fiili imkansızlık nedeniyle nzasrnr açıklayamayacak durumda bulıınan veya nzı§ına
hukuki geçeılilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütiinlüğilntin koıunmasr için zonırılu olması,
h) İlgili kişinin |çg161.i tarafindaıı alenileştirilmiş olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgiiırliülerine zarar vermemek kaydıyl4 veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olan hallerden biri mevcut ise veri
sahibinin açık nzası alrnmaksızın işlenebilir.

f)

i)

MADDE sı Eznı. NiTELiICİ riŞİsEr, VERİLERİN iŞr,nxımsİrıix HUKUKİ
SEBEPLERİ

KVK

6.

maddesinde, hukuka aykın olarak işlendiğinde kişilerin
mağduriyetine veya aynmcılığa sebep olrna riski taşıyan bir takım kişisel veri "özel nitelikli"
olaıak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşiiıce, felsefi inanç, din, mezhep
veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat,
ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Buna göre, gerekli idari ve teknik tedbirleri almak kaydıyla özel nitelikli kişisel veri
sahibinin, açık nzası varsa Borsa özel nitelikli kişisel veri işlemekte, veri sahibinin açık
nzz§ıı n olmadığı durumlarda ise
a) Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler,

b)

Kanunu'nıın

kanunlarda öngörülen hallerde,
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri
ise ancak kamu sağlığınrn korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yiirüttilrnesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve

yönetimi amacıyla" sır saklama ytikiimlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafindan işlenmektedir.
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özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak, gerekli
birlikte bu hususa ilişkin olarak ayn bir Politika

ozen gösterilmekle

MADDE z: rİşisrr, VERİLERİ AKTARMA AMAÇLARI
Borsa; Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygırn olarak kişisel verileri Borsa yetkililerine,
Yönetim Krırulu ve Meclisine iş ortaklann4 tedarikçilere, hukuken yetkili kamu kurum ve
kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hulnık tiizeVgerçek kişilere aktarabilir. İş bu aktanm;
a) Borsa faaliyetlerinin yiirüiilmesi, bu faaliyetleıe ilişkin stratejiterin ve denetimlerin
yasal mevzuat hiikiimlerine göıe plarılanması halinde,
b) Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlann yasal mevzuat çerçevesinde
Borsa'mrzdaır bilgi ve belge istemi halinde,
c) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerinin yasal mevzuat çerçevesinde bilgi ve belge
istemi halinde,
d) Borsanın hukuki sınırlar içinde kalmak kaydıyla meşru menfaatlerinin gerekli kıldığı
dıırumlard4
e) Sözleşmesel ve kanuni yükilmlüliiklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlanyla veri
aktanmı yapılabilmektedir.

MADDE

8:

KİŞİSEL VERiLERiN YURTİÇİ ÜçtıxcÜ rişir,nnn AKTARILMASI

Botsa; Kanrrnrın 8.maddesine uygrın ve 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme
şartlanndan bir veya birkaçına dayalı ve smrrlı olarak ayflcq, 5174 sayılı "Tiiıkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanrınu" ve ikinciValt diizenlemeler başta olmak iizere
6098 sayılı Tiirk Borçlar Kanunu, 5510 sayıh Sosyal Sigortalar ve Genel Sağhk Sigortası
Kanunu, 6331 salıh İş Sağlığ ve Güvenliği Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu, Ttirk Ticaret
Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili diğer mevzuat gereğince kişisel verileri yetkili kamu kwum
ve kuruluşları ile yetkili 6zel kurum ve kııruluşlara aktarabilmektedir. Brına göre;
a) Kişisel veri sahibinin açık nzası var ise,
b) Karıunlarda kişisel verinin akıanlacağına ilişkin açık bir diizenleme var ise,
c) Kişisel veri sahibinin veya başkasınrn hayatı veya beden bütiintüğilniin korunması için
zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkinszlık nedeniyle nzasrnı açıklayamayacak
durumda ise veya nzasrna hu]«ıki geçerlilik tanınmıyoısa,
d) Bir sözleşmenin kurulrnası veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili otmak kaydıyla
sözleşmenin taraflanna ait kişisel verinin aktanlması gerekli ise,
e) Hukfi yiikiimlülüğiln yerine getirilmesi için kişisel veri aktanmı zorunlu ise,
Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
g) Kişisel ved aktarrmı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
h) Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgiirlüklerine zalar vermemek kaydıyla,
Borsa'nın meşru menfaatleri için kişisel veri aktanmr zorunlu ise kişisel verilerin
aktanlabilmesi milmktindiir.

f)

Ozel nitelikli kişisel veriler ise; veri sahibinin açık nzasr ile açık nzasınrn olmadığı
durumlar da ise aşağıdaki durumlann varhğı halinde aktanlabilir;
a) Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk,
etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlal, kılık ve

@

kıyafet, demek, vakrf ya da sendika üyeliği, ceza mahkümiyeti
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leriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen
erde,

şisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri
ise ancak kamu sağlığınn korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizrnetlerinin yiirütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanrnm planlanması ve

yönetimi amacıyla,

sr

saklama yiikiimlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili

kurum ve kııruluşlar tarafındarı.

Yukandaki açıklamalar doğrultusunda" Borsamız aşağıdaki kurum ve kuruluşlara

kişisel verilerinizi aktarabilmektedir;
a) Tiiıkiye Odalaı ve Borsalar Birliği
b) TOBB Emekli Sandığı Vakfi
c) Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-lığı ve Sağlık Bakanlığı
d) Emniyet Müdiirlüğü ve diğer kolluk kuwetleri
e) Kişisel Verileri Koruma Kunılu
f) Sosyal Güvenlik Kurumu,
g) Emekli Sandığı Vakfı
h) Ttlrkiye İş Kurumu
i) Adalet Bakanlığ
j) Bağımsız Denetim Şirketleri
k) Yeminli Mali Müşavirler
l) Aıukatlar ve Hukuk Danışmanlan
m) Ticaret Odalan, Sanayi Odalan ve bu Odalara bağlı Ticaret Sicil Müdilrlfüleri
n) Ticaret Borsaları
o) İş Ortaklanmız, İştiraklerimiz
p) Anlaşmalı Barıkalar ve Sigorta Şirketleri
r) İlçe Seçim Kurulu
s) Eraırum Büyilkşehir Belediyesi
t) Kanuni Temsilcileriniz
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KİşisEL vEniı,ınİx wnTDIŞINA AKTARILMASI

Borsamız yurtdışına veri aktanmında bu|unmamalıJa birlikte; KVK Kanunu'nun 9.
maddesinde öngörülen dtizenlemelere uygun olmak kaydıyla yurtdışına veri aktanmında
bulunabilir. Yurtdışına veri aktanmının söz konusu olduğu durumlaıda kişisel veri sahibinin
açık nzası vaı ise bu nza kapsamında, kişisel veri sahibinin açık nzası yok ise aşağıdaki
hallerden birinin varhğı durumunda kişisel verileri 'Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli
Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere" aktarabilir;
a) Kanunlarda kişisel verinin aktanlacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
b) Kişisel veri sahibinin veya başkasınrn hayatı veya beden bütiiııılüğtiniin korunması için
zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkinsızlık nedeniyle nzasınr açıklayamayacak
durumda ise veya nzasına hukuki geçerlilik tanırrmıyors4
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktanlması gerekli ise,
d) Hukuki yiikilrnlülüğün yerine getirilmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
e) Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
f1 Kişisel veri aktarımı bh hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
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veri sahibinin temel hak ve özgürliiklerine zaraı vermemek kaydıyl4
meşru menfaatleri için kişisel veri aktanmı zorunlu ise.

Özel nitelikti kişisel veriler ise veri sahibinin açık nzası ile açık nzasının olmadığı

durumlar da ise aşağıdaki haller kapsamında yurtdışına veri aktanlabilir;
a) Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri
Qrk, etnik köken, siyasi düşiince, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık
ve kıyafet, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkümiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlaıda öngörülen
hallerde,
b) Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri
ise ancak kamu sağlığınrn korunması, korulucu hekirrılik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizrnetlerinin yiirütiilmesi, sağhk hizmetleri ile finarısmanrnın planlanması ve

yönetimi amacıyl4 sır saklama yiikilmlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili
krırum ve kuruluşlar tarafindan.
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KiŞisEL VERİLERİN KORLJNMASINA İLiŞKİN TEDBiRLER

Era.ırum Ticaıet Borsası, Kanun'un l2.maddesi gereğince, ilgili ikincil mevzuat ve
Kurul kaıaılan do$ultusunda kişisel verilerin korunmasına ilişkin teknolojik gelişmelere
uygun tedbirleri almak konustında azaııi gayIet göstermektedir. Bu kapsamda alınan teknik
ve idari tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

A) İdari Tedbirler

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

Çahşanlaı, kişisel verilerin korunması hul«ıku ve kişisel verilerin hüuka uygun
olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğtilmektedir. Yine bu kapsamda
farkındalık çalışmalan yapılmaktadır. Çahşanlara ilişkin kişisel verileri ifşa etrneme
ve kullanmaına yükiiınlülüğil getiren taahhütler/gizlilik sözleşmeleri
imzalatılmaktadır. KVK prosediiriine aykın dawanışlara karşı disiplin hiikiimleri
uygulanmaktadıı.
Kişisel verilerin korunmasına yönelik ttlın stiıeçlerin tek elden takip ve denetimini
sağlanıak ilzere Genel Sekreterlik biinyesinde bir birim oluşturulmuştur.
Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktanldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere;
kişisel verilerin aktanl&ğ kişileriıı, kişiset verilerin konınması amacıyla gerekli
güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kııruluşlannda bu tedbirlere uyulmasrnı
sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmeiiedir.
KVK Kanunun l2.maddesi kapsamında gerekli denetimler yapılmaktadır. Aynca
hukuki ve bilişim alanında Borsamız dışından hukuki ve teknik yardım alınmakta ve
bu denetimlere ilişkin sonuçlar raporlanarak ilgili birime aktanlmaktadır.
Kişisel Veri içeren fiziksel ortarnlara giriş çıkrşlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri
alınmaktadır.
Kişisel veri içeren kağıt ortamındaki evraklar, sunucular, yedekleme cihazlan, CD,
DVD ve USB gibi cihazlann ek güvenlik önlemlerinin olduğu başka bir odaya
alınması, kullanılmadığı zaman kilit altında tutulması, giriş çıkış kayıtlannrn yazılı
olarak kayıt altına alınması gibi iıziksel güvenliğin arttınlmasına ilişkin önlemler
alınmaktadır.
Borsarın ihtiyacı olmayan kişisel verilerin, imha yoluyla azaltılması sağlanmaktadır.
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Matrisi ile çalışanlann kişisel verilere ulaşma yetki ve sınrrlan tespit edilmiş
görev
değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanlann bu alandaki yetkileri derhal
,
dırılmaktadır.

B) Teknik Tedbirler
a) Borsa; kurulan sistemler
b)

c)

d)
e)

f)

kapsamrnda gerekli iç kontrolleri yapaı, bilgi teknolojileri
risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi siireçlerini yiirütib.
Verilerin Borsa dışına sızn.ısrııı engelleyecek teknik altyapmın temin edilmesini ve
ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
İhtiyaç halinde sızrrıa testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontroliinü sağlar.
Bilgi teknolojileri birirnlerinde çalışanlann kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol
altında futulmasını sağlaı.
Kişisel verilerin yok edilmesi geri döniştiiriilemeyecek ve denetim izi buakmayacak
şekilde sağlanır.
Karıun'un 12. maddesi uy:ınnc4 kişisel verilerin saklandığı her tiiılü dijital ortam,
bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veya kriptografft yöntemler
ile korunur.

g) Güvenlik duvan, Ağ Geçidi, Yetki Matrisi, güçlü şifre ve parola kullanımı, SSL,

Antiviriis ve benzeri güvenlik önlemleri alınmaktadır.
h) Log kayıtları tutulmaktadır.
i) Yedekleme yaprlııakta ve yedeklenen verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
j) Kurul tarafindan belirlenmiş olaıı diğer teknik tedbirler de alınmaktadr.
k) Sisternler iizerinde yazılımsal değişiklik ve/veya giincelleme yapılacağ| zalnan
denemeler test ortamında yapılmakt4 varsa güvenlik açıkları tespit edilerek gerekli
tedbirler alınmakta ve yapılacak değişikliğe, sistemin son hali bu işlemlerin ardından
verilmektedir.
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KATEGORİLERi

VERİLERİN İşr,nı,ın AMAÇLARI

vE

vERi

Borsa ilgili kişi veya kişilerin kişisel verilerini hukuki sırurlar içerisinde olmak kaydıyla
aşağıda belirtilen amaçlarla işleyebilh.

A) YASAL ZoRUI\ILULUKLARA iSTİNADEN iŞLEME AMAçLARI
a) 5174 sayılı Kanıın ve ilgili sair mevzuat uyannca Borsa'ya verilen görev ve
sorumlulukların yerine getirilmesi

b) Yasal diizenlemelerin gerektiıdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki
yükiimlüliiklerin yerine getirilnesi ve ileride doğabilecek huküi uluşmazlıklarda

delil sunabilmek açısından ispat yiikiimlülüSunün yerine getirilmesi, dava dosyalan,
ihtamameler, icra takipleri gibi iş ve işlemlerinin yürütülmesi
c) Kamu kurum ve kuruluşlannrn bilgi ve belge taleplerinin karşılanması
d) Borsamızın içldış denetim, teftiş ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması velveya
icrası

e) Arşiv kayıtlannın

f)

g)
h)

tutulması

Borsa'nın karşılaşabileceği hukııki ve teknik risklerin tespiti, değerlendirilmesi
velveya bertaraf edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması velveya icrası
Gelen giden evrak takibinin sağlanması,
Faaliyet raporunun hazırlanması, iş geliştirme veya tasarlama siireçlerinin planlanması
n nlııJaınısr
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k)

Kayıt, Faaliyet Belgelerinin hazırlanması
4 Kanununun 63. maddesi uyannca Yerli Malı Tebliği 5. maddesi kapsamında
ve halvancılık iiriinleri" için "Yerli Malı Belgesi" alınması işlemlerinin
yiırütİİlmesi

5|74 Sayılı Kanunda belirlenen esaslar dAtıilinde borsa kotasyonuna dahil maddelerin
alrm-satm ve fiyatlarıdırması ile ilanı siireçlerinin yiirütülmesi
l) Disiplin soruşturması işlemlerinin ytirütiilrnesi
m) Borsa çalışanlan için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yiıkiimlıiliiklerin yerine
getirilmesİ

B)

iNsA}ı

KAYNAKLARI, MIJHASEBE-FİNAI\İSAL

KAPSAMINDA İŞını,re AMAÇLARI
a) Gelh idaresi Başkanlığ ve Sosyal Güvenlik Kurumu,na ilişkin

SüREÇLER

E_Beyaıuıame/E_

Bildirge hesaplamaları siireçleri
Bütçe çalışmalarınn yapılması velveya icrası
Ça,ş- .-ş, yan hak ve menfaatlerin temini siiıeçlerinin yürüttilmesi
"İ
d) Teminat mektuplannın iadelerinin gerçekleştirilmesi
e) Beyanname Siireçlerinin yiirütii,lmesi
f) Bakanlık ödemelerinin gerçekleştirilmesi
g) Tediye Mahsup Silreçlerinin ytirütiilmesi
h) Mal ve Hizınet Satın alma stireçlerinin planlanması ve/veya icrası
i) Gayrirnenkul kiıalamalarınm ve ihale siireçlerinin yönetilmesi
j) Diğer Müasebe ve Finansal siaeçlerinin yiirütiiılmesi
İl i.ğ* kaynaklan si.ireçlerinin yiirüttilmesi, çalışan özliik dosyalannn oluşturulması,
bıııVstqi/§ başvuru form]an vb. silreçlerin yiirütiilmesi

b)

_

c) ETKiNLiK-DIIYURU-TAI\üTIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA işLEME

AMAÇLARI
a) yurtiçi ve yurtdışı toplantı, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yönetimi,
taıııtı; faaİiyetlerinin- yiiriitiilmesi, Boısamzca yapılmak_ta olan yayınlaı,

raporlr-alaı, mali verilerin, sigorta ve vergi hesaplamalan işlemlerinin yiıruttılmesi
b) Toplantı ve organizasyonlarda-fotosaf çekimi ve kamera kaydr alınması, web sitesi
ve sosyal medya hesaplannda paylaşımr

c) web sit".i rraıyeuainin

yürııtiılmesi, sosyal medya yönetimi, ilan, duyuru vb.

stireçlerin yiiriitiilmesi

d) Vefat, .".n i
e)

I

,.

dini bayram mesajlanı gönderilmesi, bilgilendirme duyurularının

yapılması
Anket siireçlerinin yüriitiilmesİ
Kurumsal iletişimin sağlanması

D) DiĞER SEBEPLER KAPSAMINDA İşLEME AMAÇLARI
sağlanması
a) Borsamızın fiziki mek6n ve bilişim sistemleri alanlannda güvenliğinin
b) İstatistiksel çalışmalar ve yasal raporlamalann yapılması
c) Çağıı merkezi siireçlerinin yönetilmesi
yiirütiilmesi
d) iui"p ," şik6yet başvurulannın değerlendirilmesi siireçlerinin
e) U[aşım ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması
gerçekleştirilmesi
0 Borsa'nın İrarka ve itibannın korunmasına yönelik çalışmalann
tasyon u
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j)

k)

r)

s)

t)

u)

sorumluluk, burs velveya sivil toplum aktivitelerinin planlanması velveya
ile sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
ışandan darıışmanlık alımı, eğitimci listelerinin tufulması
İmzalanan södeşmeler ve protokoller gereğince iş ve işlemlerin ifa edebilmesi
Ytiklenici ve tedarikçi firma süibi, ortaklan ve çalışanlan ile iş ilişkisi içerisinde
olduğumuz 3. şahıslaı ve çalışantanna ilişkin siireçlerin yönetilmesi
Projelerin yiirütiilmesi, proje faydalanrcılanna yönelik anket ve duyurulann yapılması
potansiyel iş ortağı/tedarikçi seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin velveya
fi zibilite çalışmalannın plarılanması velveya icrası
Üyelerimize yönelik hizrnet ve faaliyetlerimizin yiirütiilmesi
Hizmet içi eğitim siireçlerinin yiirütülmesi

Veri Kategorileri
kişisel veri işleme Envanteri'nde ttim aynnülan yer almakla birliıte, temel olarak aşağda
belirtilen veri kategorilerinde kişisel veriler işlenmektedir.

Bilgisi

T.C Kimlik No, Doğum Yeri/Tarihi, Niifusa Kayıtlı
Olduğu Yer §tifus Ctizdan, Ehliyet, Evlilik CiDdanı, Mesleki
Kiııılik Belgelerinde yer alaıı bilgiler)
: Adres, Telefon, Faks, E-Posta
İletŞlm nlglsl
corseı ve İiitsel Kıyrtlar : Kaınera kayıtlan, Saııtral Ses Kayıtları, Fotoğaf
parola Bilgileri
İşlen Güvenüği Billiteri : Ip Adresleri, Log Kayıtları, şifre,
: Fatura Bilgisi, Iban Bilgisi, Müstahsil Belgeleri,
Finansal Veriler
Beyaırnameler, Mali Durum Belgeleri
,
nogu. r" Öıiı- Belgeleri, Askerlik Durum Belgesi, işçi
Yan Hak ve Menfııt
Örltlk Dosy*, ve İş Giivenliği dosyasmda bulunması gereken
sah belgeler. Çalışolann yan hak ve menfaatleriıin teminine
yOnelik olarak Bal«ııak Yükümlü Olduğu Kişilere ilişkin
belgeler
: »iploma Ögıoit P*_*} Belgesi, Mesleki Yeterlilik
Eğitin Bilgileri
Belgeleri, Eğtim Belgeleri
: İcra Dairesi ve Mabkeme Yazıları
Hukuki İşlemler
yan
or"i xit"iııı ı<işiset Veriter: Reçete, Sağık Raporu, ilaç Kullanım Raporu (çalışanlann
hak ve menfaatlerinin ödenmesiyle sınrrlı olmak iizere),
Psikoteknik Değerlendirme Raporu, Adli Sicil Kaydı

Kimlik

: Ad_Soyad,

MADDE |2z rişisrı.
BiLGİLENDiRiLMEsi

lTRi

SAHİBİNiN AYDINLATILMASI VE

sırasrnda
Borsa, kanun,un 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi

kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadıi. Bu kapsamda; kişisel verilerin halqi. apacla
kişisel veri
işı'"n"""gi, işlenen kişisel- verilerin kimlere ve hangi amaçla aktanlabileceği,
6ı"#;; yont".i ," hrı.,.ki sebebi ile kişisel veri süibinin sahip olduğu haklarına ilişkin
_

yapmaktadır.
aydınlatma
,Yinebuaog.ıtuduKanunu,nun1l.maddesindeifadeedilen,kişiselverisahibinin

"bilgi talep etme" iakkı kapsamında, gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır,
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KiŞİsEL vERiLERiN SAKLANMA VE İMHA PoLiTiKASI

de edilen kişisel veriler, Borsa'mızın faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla,
yasalarca belirlenmiş silre zarfinda fıziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde
saklanmaktadır.
İlgili mevzuat uyıınnc4 kişisel verilerin düa ıızun siire saklanmasına cevaz verilen
veya zorunlu tufulaıı haller miistesna olmak kaydıyl4 kişisel verilerin işlenme amaçlannrn
sona ermesi durumıınd4 kişisel veriler re'sen veya ilgililerin talebi iizerine silinecek, yok
edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasryla
silinmesi durumunda bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak, geri getirilemeyecek
şekilde imha edilecekıir.
Aynca "Kişisel Verileri Saklanıa ve İmha Politikası" belirlenmiştir.
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KİŞisEL vEniı,nnix sil,iNı\fi,si, YoK EDiLMESİ

Bors4 ilgili kanun hfüiımlerine uygırn olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerel,ıiiren sebeplerin ortadan kalkması hAlinde re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi

iizerine aşağıdaki hallerde kişisel verileri silebilir veya yok edebilir;
a) Kişiİel verinin işlennıesine esas teşkil eden ilgiti mevzuat hiikümlerinin değiştirilmesi
veya kaldınlması
b) kişisel verinin işlerımesini veya saklanmasını gerektiren amacın o(adan kalkması
ci rcşiseı verileri işlemenin sadece açık rıza şaıtına istinaden gerçekleştiğ hallerde,
ilgili kişinin açık nzasrru geri alması
d) Kanunun ll.maddesi gereğ, ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin
silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunrın veri sorumlusu tarafindan
kabul edilmesi

gerektiren azami siirenin geçmiş olması ve kişisel
verileri d^ha uzun siire saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

e)
- Kişisel verilerin saklanmasını

Kanun,un 7.maddesinde sayılan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale
getirilmesi, ilgili fıziki veya bilişim teknikleıinden uygun olanı kullanılarak tekraı
Silinmesi,
fu[anııamayaĞk şekilde veriler silinir ve imha edilir. Aynca "Kişisel
yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik" te belİrtilen, usul ve

voiFll

esaslara göre işlem yapılıı.
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PERİYODİK iMHA süREsi

Siireçlere bağlı olarak geıçekle$irilen faaliyetler kapsamındaki ti.im kişisel verilerle
ilgili saklama stıreleri ,(ış;seI veri İşleme Envanterinde ve veri kategorileri bazında saklama
stireleri ise VEIüBİS'te belirlenmiştir.
Borsa her yıl Haziran ve Arahk aylannda periyodik imha işlemi gerçekleştirir.

MADDE 16- POLİTİKANIN YAYIMLANMASI, SAKLANMASI VE
GÜNCELLENMESi

politika ıslak imzah (ba§h keğrt) ve eleklronik ortamda olmak iDere iki faıklı

edilir,
ortamda saklanrr, Borsa'mız www.erzuruhtb.ore.tr intemet sayfasında kamuoyuna ilan
giincellenir.
politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli bölümler
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