
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

1- POLİTİKANIN AMACI  

Bu Politika ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (“Oda”) nezdinde Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununa uyumun sağlanması, Oda tarafından özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve 

işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 

“31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri 

Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” kararından doğan hukuki yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde alınan teknik ve idari 

tedbirlerin ortaya konulmasında uyulacak prensiplerin belirlenmesi amaçlanmaktadır 

2- POLİTİKANIN KAPSAMI 

 Bu Politika Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından özel nitelikli kişisel verileri işlenen; tüm 

kurul üyelerini, çalışanlarını, üyelerini, eksper ile acentelerin ortak ve çalışanlarını 

kapsamaktadır. 

3- KISALTMALAR VE TANIMLAR 

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Veri sahibi/İlgili kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi  

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişi  

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi  

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 

 Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 

Politika Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası  

 

4- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, gerçek kişilere ait kritik öneme haiz olan özel nitelikli kişisel 

verileri işlerken kanuni yükümlülüklere azami özeni göstermektedir. Oda, özel nitelikli kişisel 

verileri işlerken Kanunun 4. maddesinde belirtilen; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 

olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 

işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya 

işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, ilkelerine bağlı kalmaktadır.  

Özel nitelikli kişisel veriler, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her 

türlü idari ve teknik tedbir alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir. 

a) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, 

 KVKK’nın 6. maddesinin 3.fıkrasında bulunan “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.” Söz konusu 

özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınmaktadır. 

 

b) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, 



Kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda 

kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık 

rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel 

verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınmaktadır. 

 

5- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

 Oda muamelat yönetmeliği kapsamında evrak kaydının tutulabilmesi, saklama ve 

arşiv faaliyetlerinin yerine getirilmesi, 

 Üyelere yönelik disiplin soruşturması yapılabilmesi,  

 “Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik” kapsamında eksperlerin adli sicil bilgisinin alınması, 

 Sigorta acenteleri ortak ve çalışanlarının kayıt işlemlerinin yapılabilmesi,  

 Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  

 İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,  

 Mevzuat kapsamında meslek komitesi üye bilgilerinin oluşturulması 

 

6- ODA TARAFINDAN İŞLENEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER 

Sağlık Verisi: Çalışanlarımızdan alınan; kullanılan cihaz protez bilgisi, engellilik durumuna ait 

bilgiler, iş göremezlik raporu, kan grubu, akciğer grafisi, göz kontrolü, duyu-işitme testi, tahlil 

ve laboratuvar sonuçları. 

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Çalışanlarımızda alınan, adli sicil kaydı 

Üyelerimizin, disiplin cezaları Eksperlerin, adli sicil kaydı Sigorta acenteleri ortak ve 

çalışanlarının; adli sicil kaydı varsa gerekçeli kararlar ve davalıdavacı bilgileri Meslek komitesi 

üyelerinin, adli sicil kaydı 

7- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

 Kanunun 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar 

muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 6. maddesinde ise özel nitelikli kişisel verilerin işleme 

şartları sayılmıştır.  

Buna göre, Oda faaliyetleri çerçevesinde özel nitelikli kişisel veriler; 

Çalışanların kan grubu da dâhil sağlık verileri: 15 yıl saklanmaktadır.  

Çalışanların adli sicil kaydı: 10 yıl saklanmaktadır.  

Üyelerimizin disiplin cezaları Süresiz saklanmaktadır.  

Eksperlerin adli sicil kaydı: 4 yıl saklanmaktadır. 

 Sigorta acentelerinin ortak ve çalışanlarının adli sicil kaydı Süresiz saklanmaktadır.  

Meslek Komitesi Üyelerinin adli sicil kaydı :6 ay saklanmaktadır. 

8- SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER 

Özel nitelikli kişisel veriler;  

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  

 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu  

 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu  

 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu  

 Oda Muamelat Yönetmeliği,  

 Ticaret Odaları Personel Yönetmeliği  



 Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik  

 Disiplin Kurulu Yönetmeliği  

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında 

Yönetmelik ile yürürlükte olan diğer ilgili mevzuatta öngörülen saklama süreleri kadar 

saklanmaktadır 

9- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

Özel nitelikli kişisel veriler Oda tarafından, bu Politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve 

Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik 

tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:  

Özel nitelikli kişisel veriler, 

a) 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 aktarılabilmektedir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası 

alınmaktadır. 

b) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi 

diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması 

halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın aktarılabilmektedir. Aksi halde veri sahibinin 

açık rızası alınmaktadır. 

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından amaçla bağlantılı ve 

sınırlı olarak, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin sürdürülebilmesi 

amacıyla; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne, Hazine 

Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğüne, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine, 

Muhasebe Bürosuna aktarılmaktadır.  

Ayrıca; gerek kurum içi, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları bilgisayar 

ortamında yapabilmek, yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerini kısaltabilmek için özel 

nitelikli kişisel verileriniz, Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) aktarılmaktadır. 

10- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI 

 Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ilgili prosedürlere 

istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri siler, yok eder veya anonim 

hâle getirir. Bu kapsamda Oda ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere ilgili iş birimlerini 

eğitmekte, görevlendirmekte ve farkındalıklarını arttırmaktadır 

11- VERİ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde uygulanan güvenlik tedbirleri: 

  Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde 

belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 

ve İşlenmesi Politikası” hazırlanmış ve uygulanmaktadır. 

 Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık 

çalışmaları yapılmaktadır. 

  Kişisel veri işleme, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve 

uygulamaya başlanmıştır. 

  Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.  



  Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri 

kaldırılmaktadır.  

  İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.  

  Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri 

alınmaktadır. 

  Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği 

sağlanmaktadır.  

  Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.  

  Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de 

sağlanmaktadır.  

  Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır. 

  Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.  

  Gelen her türlü evrak muhafazası yapılmakta olup, ilgili evraklar ilgili servislere 

zimmetli teslim edilmektedir.  

  Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.  

  Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.  

  Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik 

önlemleri alınmaktadır.  

  Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.  

  Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.  

  Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.  

 

12- POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 

Bu Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Alanya Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın internet sitesinde (www.altso.org.tr) yayımlanır. Kurumsal e-posta kanalıyla 

çalışanlar ile paylaşılır. Basılı kâğıt nüshası da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dosyasında 

saklanır 

 

 

 

 

 

 

 

 


