ATAŞ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI
1. AMAÇ KAPSAM VE TANIMLAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KANUN”) 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak
işlenmeleri halinde sahipleri hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olma riski
taşıyan veriler özel nitelikli kişisel veri olarak düzenlenmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına:
“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 mahkumiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” girmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 6 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasında,
“Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin
alınması şarttır.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda KVK Kurulu 2018/10 sayılı Kurul Kararı’nı
yayımlayarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi esnasında alınacak tedbirlere açıklık getirmiştir.
ATAŞ Özel Nitelikli Kişisel Veri Politikası (“Politika”) bu kapsamda, ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Korunması ve İmhası Politikası’na uyumlu olarak hazırlanmıştır.
İşbu politika kapsamında;
▪
▪
▪
▪
▪
▪

“ATAŞ” ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.’yi,
“Veri Sahibi” kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
“Komite” ATAŞ Kişisel Verileri Koruma Komitesi”ni,
“Çalışan” ATAŞ ve Müteahhit Firma personelini,
“KVK Kurulu/Kurul” Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu
“Müteahhit Firma” Hizmet sözleşmesi kapsamında hizmet alınan firmaları

ifade eder.
2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
ATAŞ, Veri Sahibi açısından korunmasının çeşitli açılardan önem taşıdığı özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesinde Kanun ve KVK Kurul kararına uygun olarak özel bir hassasiyet göstermektedir. ATAŞ, işçi
– işveren ilişkisinin devam ettirilebilmesi ve tesis güvenliğinin sağlanması amacıyla sınırlı olmak üzere
özel nitelikli kişisel verileri işlemektedir. Bu kapsamda sosyal güvenlik mevzuatının gereklerinin yerine
getirilmesi, özel sağlık sigortası yaptırılması ve işyeri hekiminin görevini ifa edebilmesi, herhangi bir
acil sağlık sorununda hızlı destek verilmesi için kan gurubu bilgisi, engelli onay raporu, sağlık check-up
sonuçları ve acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılabilmesi için özel nitelikli sağlık verileri ve çok
tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren şirket ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla arşiv kayıtlı sabıka
kaydı bilgileriyle sınırlı olmak üzere özel nitelikli kişisel verileri fiziki ve elektronik ortamda
işlemektedir. ATAŞ, 2018/10 sayılı Kurul Kararı’na uygun olarak elektronik ortamda kişisel veri
işlemesi hali de dikkate alınarak işbu Politika’da alınan önlemler belirtilmiştir.
ATAŞ, özel nitelikli kişisel verileri aşağıdaki şartların varlığı halinde Kanun ve KVK Kurul kararlarına
uygun şekilde, Kurul tarafından belirlenecek yeterli önlemleri alarak işlemektedir. Buna göre:
a. Özel nitelikli kişisel veriler ancak Veri Sahibi’nin açık rızasının bulunması halinde
işlenmektedir.
b. Genel ilke “a” maddesi olmakla birlikte, Veri Sahibi’nin açık rızası yok ise; Veri Sahibi’nin
sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
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yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
işlenmektedir.
3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER
ATAŞ, Kanun’un 6. maddesinde yer alan, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul’un
31.01.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararı uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, özel nitelikli kişisel
verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları açık, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika
hazırlanmıştır.
3.1. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan Çalışanlara yönelik olarak aşağıdaki
farkındalık çalışmaları yapılmakta ve önlemler alınmaktadır:
a. Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında yılda iki
defa düzenli olarak eğitimler verilmektedir,
b. Özel niteliki kişisel verilere erişimi olan Çalışan ile veri gizliliği sözleşmeleri yapılmaktadır,
c. Veri gizliliği sözleşmesiyle, özel nitelikli kişisel verilereerişim yetkisi bulunan kullanıcıların
yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmaktadır,
d. Her altı ayda bir yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir,
e. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan Çalışanların bu alandaki yetkileri derhal
kaldırılmaktadır. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanteri
iade almaktadır.
f.

Çalışana, görev tanımıyla sınırlı olmak kaydı ile özel nitelikli kişisel verilere erişim imkanı
verilir. Görev tanımının sona ermesiyle birlikte bu verilere erişim yetkisi hemen kaldırılır.

3.2. Fiziksel ortamda tutulan özel nitelikli kişisel veriler için aşağıdaki güvenlik tedbirleri alınmaktadır:
a. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği ortam kilitli tutulmakta ve sadece veri gizliliği
sözleşmesiyle buralara erişim yetkisi bulunan Çalışanlar bu verilere erişmektedir.
b. Özel niteliki kişisel verilerin işlendiği ve muhafaza edildiği ortam elektrik kaçağı, yangın, su
baskını, hırsızlık vb. gibi durumlara karşı gerekli önlemler alınarak tasarlanmıştır.
c. Özel nitelikli kişisel verilerin tutulduğu ortamın fiziksel güvenliği sağlanmakta ve yetkisiz giriş
çıkışlar engellenmektedir.
3.3. Elektronik ortamda tutulan özel nitelikli kişisel veriler için aşağıdaki güvenlik tedbirleri
alınmaktadır:
a. Özel nitelikli kişisel veriler, kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir,
b. Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır,
c. Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak
loglanmaktadır,
d. Kişisel verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmekte,
gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına
alınmaktadır,
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e. Kişisel Veriler’e bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri
yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test
sonuçları kayıt altına alınmaktadır,
f.

Kişisel Veriler’e uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin
sağlanmaktadır.

g. Kişisel verilerin işlendiği
engellenmektedir.

cihazlara

harici

belleklerle

erişim

ve

kopya

alınması

4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
4.1. ATAŞ, Kanun’a uygun işlediği özel nitelikli kişisel verileri, veri işleme amaçları doğrultusunda, bir
kısmına aşağıda değinilmiş olan güvenlik önlemlerini alarak üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu
doğrultuda ATAŞ, özel nitelikli kişisel verileri, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin
3. fıkrasında düzenlenmiş olan:
a. Veri Sahibi’nin açık rızasının bulunması,
b. Kanunlarda özel nitelikli kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenlemenin varlığı,
c. Veri Sahibi’nin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise
ve Veri Sahibi fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmaması,
d. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verinin aktarılmasının gerekli olması,
e. ATAŞ’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,
f.

Özel nitelikli kişisel verilerin, Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,

g. Özel nitelikli kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu
olması,
h. Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ATAŞ’in meşru
menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunluğu bulunması halinde, veya
i.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde,
sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,
tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi amacıyla

üçüncü kişilere aktarabilecektir.
4.2. Özel nitelikli kişisel veriler aktarılmaya konu edildiğinde;
a. Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta
adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmaktadır,
b. Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik
yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır,
c. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular
arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir,
d. Kişisel Veriler’in kağıt üzerinde fiziki olarak aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması,
kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler
alınmakta ve evrak "Gizli” kaydı ile gönderilmektedir.
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Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde
yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmaktadır. Aynı doğrultuda Kurul Kararları takip edilmekte ve
duruma göre gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, güncellemeler yapılmaktadır.
5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
Özel nitelikli kişisel veriler, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya güvenlik tedbirlerini ve Kurul
tarafından öngörülen önlemleri alarak, işleme amaçları doğrultusunda yeterli korumanın bulunduğu,
Kurul’un yayımladığı listede yer alan veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun
bulunduğu yabancı ülkelere, yukarıda 4.1. maddede sayılan hallerde açık rıza aranmaksızın
aktarılabilmektedir.
6. Politika’nın ATAŞin Diğer Politikalarıyla İlişkisi ve Yürütülmesi
ATAŞ, işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların; ilgili esasların icrasına yönelik olarak ATAŞ
Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Korunması ve İmhası Politikasıkapsamında
oluşturduğu Kişisel Veri Komitesi gözetiminde uygulanmasını temin etmektedir. Özel nitelikli kişisel
verilerin korunması konusunda ortaya konulan Politika'nın ATAŞ’in diğer alanlarda uyguladığı temel
politikalarilede bağı kurularak, ATAŞ’in benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler
arasında uyumluluk sağlanmaktadır.
ATAŞ bünyesinde işbu Politika ve Politika’ya bağlı diğer süreçleri, prosedürleri yönetmek ve ATAŞ’te
kişisel verilere ilişkin bir şirket kültürü oluşturmak üzere, ATAŞ Yönetim Kurulu’nun kararı gereğince
“Kişisel Verileri Koruma Komitesi” oluşturulmuştur. İşbu Politika’nın yürürlüğü de Komite tarafından
yerine getirilir. Bu Politika'da yer verilmeyen konularda ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. Kişisel
Verilerin İşlenmesi Korunması ve İmhası Politikası geçerlidir.
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