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öznr, xirBr,ixı,i rişisnl vERiLERiN
KORUNMASI VE iŞLENMEsi POLİTiKASI
MADDE l: AMAÇ VE KAPSAM
6698 Sayılı Kanunun 6.Maddesinde saylan "Özel Nitelikli Kişisel Veriler" olaıak
tanrmlanan kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin Politikamız aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
İş bu kapsamd a, "öze| nitelikli kişisel verilerin" önemi, kişi özgiırlüğiı/güvenliği
bağlamında sahip olduğu hassasiyet gözetilerek, bu verileri işlenmesi ve korunmasrna
yönelik olarak azaıni dikkat gösterilmektedi.

Kurııl'un 3ll0lıD}l8 tarihli ve 2}18ll0 sayü "Öze_l Nitelikli
Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlulannca Alınması Gereken Yeterli Önlemler"
karan ve yine "Özel Nitelikti Kişisel Verilerin İşlenme Şartlan " başlıklı rehber gereği;
VERBİS' e kayt yfüiirnlüüğü bulunan Erzurum Ticaret Borsası'nın, işleme için sorumlu
kıldığı kişilerin özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinden doğan hukuki yiikiimlülilklerinin
yerine getirilmesi ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde alınan teknik ve idari
İş bu Politika'nın amacı,

tedbirlerin ortaya konulmasrdır.

VERİSoRaMLaSU

Telefon Numarası
E-Posta Adresi
Kep Adresi
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MADDE 2: TA]rIIMLAR

Veri kayıt sistemi

K§isel Verilerin Korunması Kanunu
20l7 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında YönetmeIik
: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri
sorumlusu adrna kişisel verileri işleyen gerçek veya tiizel
kişi
: Kişisel verilerin belirli kıiterlere göre yapılandırılaıak

veri sorumlusu

:

Kanun
yönetmelik

:
:

VERBlS
Kurul

Yeri işleyen

6698 Sayılı
28 Ekim

işlendiği kayıt sistemi

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve
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yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi

verl

:

Özel nitelikli kişisel veri

Kayıt ortamı

Elektronik ortam

Elektmnik olmayan ortam
Hizmet sağlaycı
A|rcı grubu

Açık nza
Anonim Hıle Getirme

iıgıı ııişı

iıgiıi kuııanıcı

İmha

perivodik imha

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her

türlü bilgi

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,
vakıfya da sendika üyetiği, sağhğ1 cinsel hayatı, ceza
mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri
: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her
tiirlü ortam
: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği,
okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar
: Elekfronik ortamlann dışında kalan tüm yazılı, basılı,
görsel vb. diğer ortamlar
: Kurum ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizınet
:

sağIayan gerçek veya tiizel kişi
: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı
gerçek veya tüael kişi kategorisi.
: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve
özgür iradeyle açıklanan nza
: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebiIir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
: Verilerin teknik olarak depolanmas1 korunması ve
yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç
olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya
veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğultusunda

kişisel verileri işleyen kişiler
Kişisel 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 beliıtilen ve tekrar eden
aıalıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya

:

anonim hale getime işlemi

MADDE 3: SORUMLULUK VE GÖREVLER
Özel nitelikli kişisel verilerin, kişisel veriye nazaran düa hassas bir veri olduğu, ilgili
kanunlaıla kişisel veriye göre daha fazla bir korumaya sahip olduğu, ayrıca bu verilere ilişkin
ihlalin, kişinin mağduriyetini artırdığı, dolayısıyla özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve
korunması konusunda özen gösterme yiikiimlülüğünün düa ileri seviyede olması gerektiği
bilinci ile Erzurum Ticaret Borsası, başta çalışanlan olmak üzere tiiırn birimlerine sorumluluk
yüktediği gibi, bu nitelikteki veriye erişimi ve paylaşılmasını srrurlandınr.
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VERi sAHiBiNiN HAKLARI
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sel Verileri Koruma Kanunu'nun 12. maddesi gereğince veri sorumlusu; özel

nitelikli

kişisel verilerin huhıka aylcn olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, aynı zamanda
müafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik diizeyini temin etmeye yönelik gerekli her
tiiılü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Erzurum Ticaret Borsası, iş bu tedbirlerin
alınması hususunda azami gayreti gösterdiği gibi, gerekli iç denetimleri de yapmaktadır.

Veri Sahibinin; Karıun'un l3.maddesi gereğince, aşağıda belirtilen haklanna ilişkin olaıak
Borsamıza yazılı talebini iletmesi halinde, talebi en geç otuz giin içinde ücretsiz olarak
sonuçlarıdınlmaktadır. Ancak, işlemin aynca bir maliyeti gereklirmesi h6linde, Kişisel
Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife esas alnarak ücret talep edilebilecekth.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulrınması veya siiresinde başıuruya
cevap veri|memesi hillerinde; ilgili kişi, veri sorumlusırnun cevabınr öğendiği tarihten
itibalen otuz giin ve her h6lde başvuru tarihinden itibaren altmış giin içinde Kurula şikAyette
bulırnabilir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11. ve l3.maddeleri gereğince veri sorumlusu olarak
Veri Sahibi Başwru Formu ile Politika'run l.maddesinde belirtilen

a) Ailresimiu, ıslak imzalı olarak elden
b) E-posta adresimize elektronik yolla

c)

veya posta

yolayla

Kep adresimize elektronik yolla ilelilebiliı.

MADDE s:
sEBEPLERl

öznı

NİTELİIil,İ xİşİsrı, VERİLERİN işı,Bm{ssiNİN HtjKUKİ

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşiincesi, felsefi inancı, dini, mezlıebi veya diğer
inançlan, kılık ve kıyafeti, demek, val<ıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mat*fımiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel
nitelikli kişisel verilerdir.

Bors4 Kanrın'a uygun şekilde özel nitelikli kişisel verileri işleyeceğini

ve
saklayacağıru taahhüt eder. Bu amaçla kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka

aykın bir şekilde işlenmesi ve erişimin engellenmesi ile ilgili her türlü idari ve teknik
tedbirleri alır.

Kanun'un 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi
şartlanndaki istisnalaı hariç olmak üzere;
a) Saglık ve Cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kişilerin etnik kökeni,
siyasi düşiirıcesi, ırkı, mezhebi, dini inancı, felseiı görüşü veya diğer inançları, demek,
vakıf ya da sendika üyeliği, kıhk loyafeti, ceza mahkümiyeti ve güvenlikle ilgili
verileri, genetik ve biyometrik verileri; arıcak karıunda öngörülen durumlaıda veri
sahibi ilgili kişinin açık nza aranmaksrzın işlenebilir.
b) Kanun'da belirtilrniş olan istisnalar dışmda ilgili kişinin açık nzasınrn alınmadığı
durumlarda söz konusu kişisel verilerin saklanması yasaktır.
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ve cinsel hayata ilişkin veriler ise ilgili kişinin açık nzasının alındığı
urumlaıda ya da kamu sğlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yiirütiilmesi, korulucu hekimlik, sağlık hizmetleri ile finansmanının
d)
e)

planlanması ve yönetimi amacıyla işlenebilir.
Sağlü verilerinin işlenmesinde 20 Ekim 20l6 tarihli ve 29863 saylı Resmi Gazete' de
yayımlanarak ytiriirlüğe giren Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin
Sağlaııması Hakkrnda Yönetmelik hiikiimlerine riayet edilmektedir.
İşlenen özel nitelikli kişisel veriler, verinin tiirü ve işlenme amacı elde edilme yöntemi
ve saklanma siiresi Verbis kaydı ve Kişisel Veri Envanterinde belirlenmiştir.

MADDE sı öznı. NiTELİKLi riŞisnı- VERİLERiN iŞı,Bım AMAÇLARI vE
YERİ KATEGORiLERİ
Erzıırum Ticaret Borsasl Çahşan, Çalışan yakrnı, ve Üyeleri dışındaki kişilerin özel
nitelik_li kişisel verisini işlememektedir. Özel nitelikli kişisel veriler 5174 sayılı kanın başta
olmak iizere, ilgili kanunlar ve ikincil mevzuatın izin verdiği ölçüde işlenmektedir. Uyelerin,
seçim siireçleri kapsamında ceza mükümiyeti ve güvenlik tedbirleri dışındaki veri|eri
işlinmemektedir. Çalışan ve çalışan yakınlannrn ise; yan hak ve menfaatlerinin temini
kapsamında ve bununla sınırlı olmak iizere sağlık verileri işlenmektedir.
L.ERL

üy"

SAHİBi

Çalışan
Çalışan ve Çalışan

Yakın

MADDE 7: özıı

VERI
Adli Sicil Kaydı

AMACI
Üye ve Organ Seçimlerine
ilişkin Stıreçlerin

yiirütiilmesi
Ozliik Dosyası
Süreçlerinin Yiirütülmesi
yan hak ve menfaatlerin

Adli Sicil Kaydı, Sağlık Raporu
Raporu, Reçete, Muayene ve
Tetkik Raporlan, İş Göremezlik
Raporu

temini

xirnı,iKli KİşİSEL VERiLERiN AKTARILMASI vE

AKTARILABiLnCEĞİ TARAFLAR

Borsamz gerekli dikkat ve özeni göstererek güvenlik tedbirleri başta olmak iizere
kişisel verileri koruma kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; hukuka uygun
kişisel veri işleme amaç|arı doğrultusrında kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini
aşağıdaki durumlarda üçiincü kişilere aktarabilmekiedir;
a) kişinin açık nzası var ise
b; uçik .rr^rnrn olmadığı durumda kişisel veri

'

süibinin sağlığı ve cinsel hayah
(ırk,
köken, siyasi düşiince, felsefi
etnik
dişındaki özel nitelikli kişisel verileri
inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, demek, vakrf._ya da
sendİka tıyeligi, cİza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile
biyometriİ ve genetik verilerdiı), kanunlarda öngörülen hallerde,
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kişisel veri süibinin sağlığına ve cinsel hayatma ilişkin özel nitelikli kişisel
verileri ise ancak kamu sağlığırun korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yiirütiilmesi, sağlık hizmetleri ile fiıarısmarunın
planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yiikiimlülüğü altında bulıırıan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

Eraırum Ticaret Borsası yuıtdışına özel nitelikli kişisel veri aktanmı yapmamaktadır.
Ancak kanun gereğince yuıtdışma aktarım yapılabilrnesi ancak aşağdaki hallerde
miimkiindi.lr;

a) kişinin açık nzası var ise
b) açık nzasının olmadığ durumda kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel

hayatı

dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi di.§iiırıce, felsefi
inanç, din, rnezhep veya diğer inançlar, kıhk ve kıyafet, demek, vakıf ya da
sendika üyeliği, ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile
biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngöriilen hallerde,
kişiseı veri saİıibinin sğığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel
verileri ise ancak kamu sağlığrun korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,
tedavi ve bakrm hizrrıetlerinin yüriltiiJrnesi, sağlık hizrnetlerİ ile finaırsmanırun
planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama ü.iikünıüıüğü altında bulıınan
kişiler veya yetkili kuruın ve kunıluşlar tarafından.

c)'

özel nitelikli kişisel veriler; politika,nın 6 ve 7.maddeleri kapsaırıında; aşağıdaki

kurumlaıa aktanlabilmektedir:
a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) Tilırkiye Odalar ve Borsalar Birliği
c) TOBB Emekli Sandığ Vakfi
d) Adli Makamlar

MADDE
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ile özel nitelikli kişisel veri
Çalışanlaıa yönelik; kanun ve buna bğı yöneünelikler
giır"ıiei konulannda diizenli olaıak eğtimler verilrnekte, gidilik södeşmeleri
kapsamlan ve siireleri net
lapımitu erişim yetkisine sahip kullancıların, yetki
olaıak tanımlanmaktadır. Aynca periyodik olarak yetki kontrolleri yapılmakıadn.
Görev değişikliği olan ya oa şten aynıan çahşanların bu alandaki yetkileri derhal
kaldınlmaktadır. Bu kapsamda" veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen
envanter iade alınmaktadu.
Ör.İ nitelikli kişisel verilerin işlendiği, müafaza edildiği ve erişildiği elektronik

ortamdaveriler,kriptografıkyöntemlerkullaıulaıakmüafazaedilmekte,
kriptografıkanütarlargwenlivefarkhortamlardatufulmakta"verilerüzerinde

"1
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gerçekleştirilen tiim hareletlerin işlem kayıtlan güvenli olarak loglanmaktadır,
i".iı".in urlunduğu ortamlara ait güvenlik gi.incellemeleri siiıekli takip edilmekıe,
gerekligtıvenliktestleriyaptınlaraksonuçlan-kayıtaltınaalınmaktadır.
Üzaı.taıi erişim imkaru oian verilerde iki kademeli kimlik doğrulama sistemi
kullarıılmaktadır.
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Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, müafaza edildiği fiziksel ortamlara ilişkin
yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızhk vb.)
alınmaktadır. Yine bu ortamlara yetkisiz giriş çıkışlar önJenmektedir.
0 Özel nitelikti kişisel verilerin elektronik yolla aktanlmasırun gerektiği durumtard4
şifıeli olaıak kurumsal e-posta adresiyle veya Kaytlı Elektronik Posta (KEP)
hesabı kullanılarak aktanlmaktadır. Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar
yoluyla aktanlması durumunda ise kriptograiik şifieleme yöntemleri kullanılmakta
ve kriptogıafik anahtal farklı ortamda tutulmaktadır.
g) Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma işlemi gerçekleştirildiğinde
sunucular arasında VPN kurularak, SFTP yöntemiyle veri aktanmrnrn

h)

i)

gerçekleştirilmektedir.
Verilerin kAğıt ortamı yoluyla aktanmı gerekiyorsa eıırakın çalınması, kaybolması
ya da yetkisiz kişiler tarafindarı görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler
alınmakta ve ewa]<ın "gizlilik dereceli belgeler" formatında gönderilmesi
sağlarımalıladır,
Yukarıda belirtilen önlenılerin yaıu sra Kişisel Verileri Koruma Kurumunrın
intemet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygıın
güvenlik diizeyini temin etrneye yönelik teknik ve idari tedbirler de alınmakiadır.

Erzurum Ticaret Borsasr, prensip olarak, sözleşme ilişkisi kurulması ve kanunda
öngörülmesi dışında özel nitelikli kişisel veri işlememektedir. Gerekli olmayan özel
nitelikli kişisel verileri silmekte veya karırtrlmasrnı temin etmektedir.
özel nitelikli kişisel verilerin sakiama süreleri Kişisel Veri işleme Envanteri,nde
tespit edilmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin imha süreçleri "Kişisel Verileri Saklama
ve İmha Politikası"nda tespit edilmiştir.
Özel nitetikli kişisel verilerin işlenmesi, aktarılmasr ve güven;i$ne yöneIik
kurallar işbu Politika'da belirlenmiştir.
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