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AK ÇELİK EŞYA İMALAT TAAH.TİC.VE SAN LTD. ŞTİ 
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

 

1. AMAÇ 

AK ÇELİK EŞYA İMALAT TAAH.TİC.VE SAN LTD. ŞTİ. (“ Ak Çelik veya Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde 
Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı. yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi 
yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait özel nitelikli kişisel 
verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine 
getirilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu bilinçle Şirket olarak,  Özel nitelikli Kişisel Verilerin 
korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. 

İşbu  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), kişisel verilerin Ak 
Çelik tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında 
sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

2. KAPSAM 

                      Bu Politika, Ak Çelik’in tüm süreçlerinde uygulanır.Bu Politika; müşterilerimizin, 
potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, 
ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve 
üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 
otomatik olmayan yollarla işlenen tüm hassas bilgi ve belge kişisel verilerine ilişkindir.  

3. TANIMLAR 

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu, KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu, 

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye 
ilişkin her türlü bilgiyi, 

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 verilerini, 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,  

Envanter: Şirket için önemli, gerekli ve işlenecek nitelikteki her türlü bilgi varlığını, 
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Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir 
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi 
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek 
veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,  

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,  

Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli 
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, 

Yok Etme: Kişisel verilerin, hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar 
kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder. 

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Veri Sahibi açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan Özel 
Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenmesinde, AK ÇELİK tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, AK ÇELİK tarafından, Kanun’a uygun bir şekilde, Kurul’ca belirlenecek 
yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: 

o Veri Sahibi’nin açık rızası var ise veya 
o 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 yürütülmesi, sağlık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama 
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
işlenmektedir 
 
 
5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER 

AK ÇELİK, Kanun’un 6. Maddesinde yer alan, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenmesinde, Kurul’un 
31.01.2018 Tarihli ve 2018/10 Numaralı kararı uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen 
önlemleri almaktadır: 
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o Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, 
yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmiştir. 

o Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan Çalışan’lara yönelik, 
 Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile Özel Nitelikli Kişisel Veri güvenliği 

konularında düzenli olarak eğitimler verilmektedir, 
 Gizlilik taahhütnamesi imzalatılmaktadır. 
 Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net 

olarak tanımlanmaktadır, 
 Periyodik olarak yetki kontrolü yapılmaktadır. 
 Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri 

derhal kaldırılmaktadır. 
 Çalışana envanter tahsis edilmiş ise derhal geri alınmaktadır. 

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

 Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır.                 

 Verilere yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı 

yetkilendirilmesi yapılmaktadır. 

 Gerekli güvenlik testleri yaptırılarak, test sonuçları kayıt alınmaktadır. 

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

 Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in 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 bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri 
sürekli takip edilmektedir 

6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASIYLA İLGİLİ KURALLAR 

Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından 
öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları 
doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü 
kişilere aktarabilmektedir. 

 Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 

 Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 
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Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, 

siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da 

sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik 

verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde, 

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak 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 işlenmesi kapsamında. 

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER 

 E-posta yolu ile aktarılması halinde kurumsal e-posta adresi veya Kayıtlı Elektronik Posta 

(KEP) hesabı kullanılmaktadır. 

 Taşınır bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması halinde - gerekli durumlarda- 

kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte, ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. 

 Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma yapılırken, sunucular arasında VPN 

kurularak veya SFTP yöntemiyle aktarım yapılmaktadır. 

 Kağıt ortamında aktarım yapılırken evrakın çalınması, kaybolması, yetkisiz kişiler tarafından 

görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve belgeler “gizlilik dereceli belgeler” 

formatında kapalı zarfta gönderilmektedir. 

 


