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1. Amaç 

İşbu Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz 
BAŞAKŞEHİR 1. ETAP SİTE YÖNETİMİ (“Site Yönetimi”) nezdinde tutulan özel nitelikli 
kişisel veri niteliğindeki verilerin, veri güvenliği kapsamında işlenmesi ve korunması 
usul ve esaslarını belirlemek maksadıyla oluşturulmuştur. 

2. Kanun Kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kanun kapsamında ilgili 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 veri olarak kabul edilmekte 
olup; Site Yönetimi, kişilerin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesinde, Kanun ve 
Anayasanın 13. maddesinde belirtilen esaslara uygun davranır, Kişisel Verilerin 
Korunması Kurulu tarafından ayrıca belirlenen yeterli ve gerekli önlemlerin tamamını 
alır. 

3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kanun’a göre; özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanun’da 
sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. Ayrıca Kanun, özel nitelikli kişisel veriler arasında 
da bir ayrım yapmıştır. Buna göre sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ile 
bunlar dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, açık rıza olmaksızın işlenebileceği 
halleri farklı düzenlenmiştir. 

3.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşleme Şartları 

Özel nitelikli kişisel veriler Site Yönetimi tarafından, işbu Politikada belirtilen ilkelere 
uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her 
türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde 
işlenmektedir: 

(i) 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 işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel 
verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının 
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi 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 açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel 
nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Önlemler 

Site Yönetimi, Kanun’un 6. maddesinde yer alan özel nitelikli kişisel verilerin 
işlenmesinde, Kurul’un 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 numaralı kararı uyarınca, veri 
sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır: 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik; 

➢ Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği 
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konularında düzenli olarak eğitimler verilmektedir. 

➢ Gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır. 

➢ Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net 
olarak tanımlanmaktadır. 

➢ Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir. 

➢ Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri 
derhal kaldırılmaktadır. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından kendisine 
tahsis edilen envanteri iade almaktadır. 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği 
ortamlar, elektronik ortam ise, 

➢ Veriler, kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir. 

➢ Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır. 

➢ Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak 
loglanmaktadır. 

➢ Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip 
edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, 
test sonuçları kayıt altına alınmaktadır. 

➢ Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı 
yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak 
yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır, 

➢ Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama 
sistemi sağlanmaktadır. 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği 
ortamlar, fiziksel ortam ise, 

➢ Verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri 
(elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır. 

➢ Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar 
engellenmektedir. 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin aktarılması gerekiyor ise, 

➢ Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa, şifreli olarak kurumsal e-
posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak 
aktarılmaktadır. 

➢ Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa, 
kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda 
tutulmaktadır. 

➢ Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, 
sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı 
gerçekleştirilmektedir. 

➢ Verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa, evrakın çalınması, 
kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli 
önlemler alınmakta ve evrak “Gizli” formatta gönderilmektedir. 
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Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet 
sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır. 

5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 

5.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması 

Site Yönetimi, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu özel nitelikli kişisel verileri, 
veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak üçüncü 
kişilere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda, Site Yönetimi, özel nitelikli kişisel verileri, 
yukarıdaki bölümde belirtilen işleme şartlarından ve aşağıda belirtilen şartlardan 
birinin varlığı halinde yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarabilecektir: 

➢ Veri sahibinin açık rızası var ise, 

➢ Kanunlarda özel nitelikli kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir 
düzenleme var ise, 

➢ Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması 
için zorunlu ise ve veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını 
açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa, 

➢ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak 
kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise, 

➢ Site Yönetiminin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri 
aktarımı zorunlu ise, 

➢ Özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 

➢ Özel nitelikli kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması 
için zorunlu ise, 

➢ Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Site 
Yönetiminin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise. 

5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 

Site Yönetimimiz, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini ve Kurul 
tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak, meşru ve hukuka uygun kişisel veri 
işleme amaçları doğrultusunda, veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki 
durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri 
sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir. 

➢ Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 

➢ Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 

o 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 rızası aranmaksızın işlenebilecektir.  

o Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu 
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım 
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması 
ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler 
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veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın 
işlenebilecektir. 

6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerle İlgili Diğer Hususlar 

Özel nitelikli kişisel veriler hakkında işbu Politikada yer alan hususlar dışında Site 
Yönetimimizin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında yer alan 
düzenlemeler geçerlidir. 

7. Yayınlanma ve Yürürlük  

7.1. Politikanın Yayınlanması ve Saklanması 

İşbu Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı 
ortamda yayımlanır, www.basaksehir1.com internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı 
kâğıt nüshası da Yönetim Birimi nezdinde saklanır. 

7.2. Politikanın Güncellenme Periyodu 

Site Yönetimi, Kanun’da yapılan değişiklikler, Kurul kararları, sektördeki ya da bilişim 
alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve 
Korunması Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Politikada yapılan 
değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın 
sonunda açıklanır. 

7.3. Politikanın Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi 

İşbu Politika, Site Yönetimi Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. İşbu Politika tüm 
çalışanlara duyurularak yürürlüğe girecek ve yürürlüğü itibarıyla tüm iş birimleri, 
danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve kişisel veri işleyen herkes için bağlayıcı 
olacaktır. 

Çalışanların politikanın gereklerini yerine getirip getirmediğinin takibi ilgili çalışanların 
amirlerinin sorumluluğunda olacaktır. Politikaya aykırı davranış tespit edildiğinde konu 
derhal ilgili çalışanın amiri tarafından bağlı bulunan bir üst amire bildirilecektir. 
Aykırılığın önemli boyutta olması halinde ise üst amir tarafından vakit kaybetmeksizin 
Kişisel Veri Komitesi’ne bilgi verilecektir. Politikaya aykırı davranan çalışan hakkında, 
Yönetim tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında gerekli idari işlem 
yapılacaktır. 

http://www.basaksehir1.com/

