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A. Amaç 

Kişisel verilerin korunması, İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre ve Sosyal Yardım Vakfı 

İktisadi İşletmesi (“İşletme”) için yüksek önem arz eden konulardan biri olup, bu hususta 

yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret gösterilmektedir. İşbu 

İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre ve Sosyal Yardım Vakfı İktisadi İşletmesi Özel Nitelikli 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Şirket’imiz nezdinde 

tutulan özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki verilerin, veri güvenliği kapsamında korunması 

ve işlenmesi usul ve esaslarını belirlemek maksadıyla oluşturulmuştur.  

B. Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer 

inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel 

nitelikli kişisel veridir.  

 

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 

 

Yukarıda sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen 

hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin 

kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi 

ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve 

yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve 

kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.  

 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli 

önlemlerin alınması şarttır. İşbu Politika, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 

Tarihli ve 2018/10 Sayılı ve "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri 

Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" başlıklı Kararı gereği alınacak 

önlemleri ortaya koymaktadır.  

C. Kapsam 

İşbu Politika işletme tarafından işlenen tüm özel nitelikli kişisel verileri ve bunlara ilişkin 

alınacak tedbirleri kapsamaktadır.  

D. Güncellenme Durumu 

İşbu Politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman 

güncellenebilecektir. Güncelleme yapılması halinde Politikanın güncel metni işletmemiz 

web sitesi üzerinden veya sair kanallardan ilgililere bildirilecektir. 

E. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Önlemler 
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Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik önlemler: 

 

• Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği 

konularında düzenli olarak eğitimler verilmesi, 

• Gizlilik sözleşmelerinin yapılması, 

• Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net 

olarak tanımlanması, 

• Periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmesi, 

• Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal 

kaldırılması. Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen 

envanterin iade alınması. 

 

Elektronik ortamda muhafaza edilen ve/veya erişilen özel nitelikli kişisel verilere yönelik 

önlemler: 

 

• Verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi, 

• Kriptografik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması, 

• Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak 

loglanması, 

• Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, 

gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının 

kayıt altına alınması, 

• Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı 

yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak 

yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, 

• Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin 

sağlanması. 

 

Fiziki ortamda muhafaza edilen ve/veya erişilen özel nitelikli kişisel verilere yönelik 

önlemler: 

• Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik 

önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) 

alındığından emin olunması, 

• Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi. 

 

Aktarılacak özel nitelikli kişisel verilere ilişkin önlemler:  

• Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta 

adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması, 

• Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa 

kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda 

tutulması, 
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• Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, 

sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımının 

gerçekleştirilmesi, 

• Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması 

ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin 

alınması ve evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesi.  

F. Politikanın Yayınlanması ve Saklanması 

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda 

yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da İşletme tarafından 

saklanır. 

G. Politikanın Yürürlüğü ve Yürürlükten Kaldırılması 

Politika, İşletme’nin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul 

edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski 

nüshaları İşletme tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) 

imzalanır ve en az 5 yıl süre ile İşletme tarafından saklanır. 

 


