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KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 
 
1. Amaç Ve Kapsam 
 
İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 
Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca 
yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan 
azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında 
bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Fides Matbaa Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. 
  
2. Tanımlar 

Veri Sorumlusu : Fides Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ 
dir. 

İlgi Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder. 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 
bilgidir.  

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 verilerdir.  

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte 
oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme 
amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi 
grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin 
işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, ilgili kurum ya da 
kuruluşlara aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine 
ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteridir.  

Anonim Hale Getirme: 
 
 

İmha: 

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi, hiçbir surette 
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmedir.  

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 
getirilmesidir.  

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve 
tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.  

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri 
getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.  

Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının 
ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha 
politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen 
gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirmesi 
işlemidir.  

Kayıt ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen 
kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı ifade eder. 

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 
sistemidir. 

İlgili Birim : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve 
yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere 
ŞİRKET içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat 
doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. 

Yönetmelik : 30224 Sayılı 28.10.2017 tarihli Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 
Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  
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3. İlkeler 
 
Şirket tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhası hususunda aşağıda yer alan ilkeler ışığında hareket 
edilmektedir: 
 

 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’a ve ilgili mevzuat 
hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politikaya tamamen uygun hareket edilmektedir. 

 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Şirket 
tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak 
üzere en az üç ( 3 ) yıl saklanmaktadır. 

 Kurul tarafından aksine bir karar alınmadık ve açıklanmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok 
etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı şirket içi politikalara göre 
belirlenmektedir. Fakat, İlgili Kişinin talebi halinde işlem için uygun yöntem gerekçesi açıklanarak 
seçilecektir. 

 Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan 
kalkması halinde, kişisel veriler Şirket tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, 
yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  

 Bu hususta İlgili Kişi tarafından Şirket’e başvurulması halinde; İletilen talepler en geç ( 30 ) gün 
içerisinde cevaplandırılmaktadır, ilgili talebe ilişkin verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması 
durumunda, bu husus verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde 
gerekli prosedürün işletilmesi adına işlemler yapılmaktadır.  

 Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca 
Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret 
cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir. 

 

4. Kişisel Verilerin Saklandığı Ortamlar 
 
ŞİRKET nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir 
kayıt ortamında tutulur. 

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir 
kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen 
ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir.  

ŞİRKET her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanuna, Kişisel Verilerin 
İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak 
işlemek ve korumaktadır. 

Elektronik Ortamlar  
 

Sunucular ( yedekleme, e-posta, veritabanı, web, 
dosya paylaşım vb.) Yazılımlar (ofis yazılımları, 
portal, VERBİS.) Bilgi güvenliği cihazları ( güvenlik 
duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt 
dosyası, antivirüs vb. ) Kişisel bilgisayarlar                  
( Masaüstü, dizüstü ), Mobil cihazlar ( telefon, 
tablet vb.) Optik diskler (CD, DVD vb.) 
Çıkartılabilir bellekler ( USB, Hafıza Kart vb. )  
Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi 

Elektronik Olmayan Ortamlar  
 

Kâğıt üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır. 

 
 
5. Saklamayı Ve İmhayı Gerektiren Sebeplere İlişkin Açıklamalar 
 
Kanunun 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel 
verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri 



3 

 

amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel 
verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili 
mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar kanuna uygun bir şekilde saklanır. 
  
Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir: 
 

 İnsan kaynakları süreçlerini yönetmek ve kurumsal iletişimi sağlamak amacıyla saklanması 

 Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle 
saklanması, 

 Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması, 

 Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru 
menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması, 

 Kişisel verilerin Şirket’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması, 

 Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak amacıyla saklanması 

 İlgili kanunda kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi, 

 Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin 
açık rızasının bulunması. 

 İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Borçlar 
Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 
Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 

 
İmhayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir: 
 

 İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası, 

 İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, 

 Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde ilgili kişinin açık 
rızasını geri alması,  

 Kanunun 11’inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve 
yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun kurul tarafından kabul edilmesi, 

 Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun 
süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın bulunmaması gibi durumlarında,  

 Kurumun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 
getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya 
Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu 
talebin Kurul tarafından uygun bulunması, 

 Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine ya da resen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 
  

6. Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmhasına İlişkin Usuller, Teknik Ve İdari Tedbirler 
 
Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi 
için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri 
almaktadır. İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın 
niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar. 

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi 
ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Kanun’un 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, 
Şirket tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır: 
  
İdari Tedbirler: 
 
Şirket idari tedbirler kapsamında; 
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 Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gereken personel ile sınırlandırır. 
Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır. 

 İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu hususu 
en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir. 

 Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin 
korunması ve veri güvenliğine ilişkin bir sözleşme imzalar veya mevcut sözleşmeye eklenen hükümler 
ile veri güvenliğini temin eder. 

 Kişisel verilerin işlenmesi hakkında personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri 
güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir. 

 Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli 
denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini 
giderir. 
 
 

Teknik Tedbirler: 
 
Şirket, teknik tedbirler kapsamında; 
 

 Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar, bilgi sistemleri güncel halde tutulur. 

 Kurulan sistemler kapsamında bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler 
sürekli olarak denetlenmektedir. 

 Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin 
edilmesini ve ilgili yetki matrislerin oluşturulmasını sağlar. 

 Şirket içerisindeki elektronik olan ve/veya olmayan ortamlarda saklanan verilere ( özel nitelikli 
veriler, kişisel veriler ) erişim güvenlik önlemleri kapsamında sınırlandırılmıştır. 

 Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü 
sağlar. 

 Kişisel verilerin yok edilmesini geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde 
sağlar. 

 Kişisel verileri üzerinde gerçekleşen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanmasını 
sağlar. 

 Kişisel verilere bir yazılım aracılığı ile erişilen durumlarda bu yazılıma ait kullanıcı 
yetkilendirmelerini yaparak bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırılmasını, yazılım ve 
verilerin fiziksel olarak korunmasını sağlar. 

 Kişisel verilerin aktarıldığı durumlarda; verilerin e-posta ile aktarılması gerekiyor ise bunların şifreli 
olarak kurumsal e-posta adresiyle aktarılmasını, verilerin kağıt ortamında aktarımı gerekiyorsa evrakın 
“gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesini sağlar. 

 Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir. Özel nitelikli kişisel 
veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda 
eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri 
tanımlanmıştır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik 
ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli 
ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli 
takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılmaktadır. 

 Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına 
sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 kamera izleme sistemi, yerel 
alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, 
iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal ( güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim 
kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır. 

 Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır. 

 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili 
kişiye ve Kurula bildirmek için Şirket tarafından buna uygun prosedürler oluşturulmuştur. 
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7. Şirket İçi Denetim 
 
ŞİRKET, Kanunun 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha 
Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket 
içi denetimler yapmaktadır. 

Şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit 
edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir. 

Denetim sırasında ya da sair bir şekilde ŞİRKET sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan 
yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, ŞİRKET bu durumu en kısa sürede 
ilgilisine ve Kurula bildirir. 

8. İmha Yöntemleri 
 
ŞİRKET, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak 
sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin 
talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde 
yapılacak periyodik imha sürecinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir. İmha işleminin ilgili 
kişinin talebi doğrultusunda yapılması halinde seçilen uygun yöntemin gerekçesi açıklanır. 

ŞİRKET tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda 
sıralanmaktadır: 

8.1.Silme Yöntemleri 

Elektronik Olmayan Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri 

Karartma : Elektronik olmayan ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi 
kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel 
verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan 
durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle 
okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale 
getirilmesi şeklinde yapılır. 
 
 

Elektronik Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri 

Yazılımdan güvenli olarak 
silme 

: Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir 
daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen 
verilere tekrar ulaşılamaz. 

3.2. Yok Etme Yöntemleri 
Elektronik Olmayan Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri 

Fiziksel yok etme : Elektronik olmayan ortamda tutulan belgeler tekrar bir araya 
getirilemeyecek şekilde yok edilir. 
 

Elektronik Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri 

Fiziksel yok etme : Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, 
yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi 
işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline 
getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin 
erişilmez kılınması sağlanır.  
 

De-manyetize etme 
(degauss) 

: Manyetik medyanın yüksek manyetik alana maruz bırakılması ile 
üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir. 

Üzerine yazma : Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi 
kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin 
okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir. 
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3.3. Anonimleştirme Yöntemleri 
Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir. 

Değişkenleri çıkarma : İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi 
herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların 
bir ya da bir kaçının çıkarılmasıdır. 
 
Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için 
kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun 
düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu bilgilerin silinmesi amacıyla 
da kullanılabilir. 
 

Bölgesel gizleme : Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu 
içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte 
olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir. 
 

Genelleştirme : Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri 
kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir. 
 

Alt ve üst sınır kodlama / 
Global kodlama 

: Belli bir değişken için o değişkene ait aralıklar tanımlanarak 
kategorilendirilir. Değişken sayısal bir değer içermiyorsa bu halde 
değişken içindeki birbirine yakın veriler kategorilendirilir. 
 
Aynı kategori içinde kalan değerler birleştirilir. 
  

Mikro birleştirilme : Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir 
sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt 
kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait 
değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri 
ortalama değer ile değiştirilir. Bu sayede veri içerisinde bulunan 
dolaylı tanımlayıcılar bozulmuş olacağından, verinin ilgili kişiyle 
ilişkilendirilmesi zorlaştırılır. 
 

Veri karma ve bozma : Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka 
değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve 
tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır. 
 

ŞİRKET, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan 
anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanır. ŞİRKET, ilgili kişinin talebini, şirketin 
menfaatini ve imhaya konu verinin niteliğini değerlendirerek en uygun, elverişli ve orantılı imha yöntemini 
seçer.  

9. Saklama Ve İmha Süreleri 

9.1. Saklama Süreleri 

 
KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU 

 

 
AZAMİ SAKLAMA SÜRELERİ 

 
 
                Özlük Bilgisi 

 

1)Hizmet akdi süresince iş kazası/meslek hastalığına 
maruz kalmamış çalışanlar açısından hizmet ilişkisinin 
sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle muhafaza 
edilir. Süre, fasılalı çalışmalarda son çalışma döneminin 
sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.  
2)Hizmet akdi süresince iş kazası/meslek hastalığına 
maruz kalmış yahut bu riski taşıyan çalışanlar açısından 
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özlük kayıtları, iş kazası tarihi/meslek hastalığı tespit 
tarihini müteakip 10 yıl süreyle saklanabilir. Bu 
durumda saklama süresi olarak uzun olan süre (hizmet 
ilişkisinin hitamından itibaren 5 yıl, kaza-tespit 
tarihinden itibaren 10 yıl) uygulanır. 

Özlük Bilgisi İçerisinde Yer Alan 
Çalışanların Kişisel Sağlık Verileri 

Çalışanların kişisel sağlık verileri, çalışanın işten ayrılma 
tarihinden itibaren iş sağlığı ve güvenliği ilgili mevzuat 
hükümleri gereği 15 yıl süreyle saklanır. 

Müşteri/ Tedarikçi Bilgileri 
 

Müşteri/Tedarikçi bilgileri, Türk Ticaret Kanunu, Türk 
Borçlar Kanunu ve ilgili madde hükümleri uyarınca 
ticari defter ve kayıtlara dayanak teşkil eden faturaların 
ve sözleşmelerin düzenlenmesine esas bilgiler 10 yıl 
süre ile, bunun dışındaki bilgiler ise işlendikleri amaç 
için gerekli olan süre kadar saklanır.  

Ziyaretçi Bilgileri 
 

Ziyaretin tamamlanmasına müteakip 7 gün süre ile 
saklanır. 

Şirket Hissedarları 
 

Şirket Hissedarlarının bilgileri, Türk Ticaret Kanunu, 
Türk Borçlar Kanunu ve ilgili madde hükümleri 
uyarınca ticari defter ve kayıtlara dayanak teşkil eden 
faturaların ve sözleşmelerin düzenlenmesine esas 
bilgiler ortaklıktan ayrıldığı tarihi takip eden takvim yılı 
başından itibaren       10 yıl süre ile, bunun dışındaki 
bilgiler ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 
saklanır. 

 

9.2. İmha Süreleri 

 
ŞİRKET, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri 
Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale 
getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, 
yok eder veya anonim hale getirir. 

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden ŞİRKET’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin 
silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde; 

 Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; ŞİRKET talebe konu kişisel verileri 
talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile 
siler, yok eder veya anonim hale getirir.  ŞİRKET’in talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini 
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na uygun olarak yapmış olması gerekir. 
ŞİRKET, her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir. 

 Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep ŞİRKET tarafından 
Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret 
cevabı ilgili kişiye en geç 30 (otuz) gün içinde ilgilinin talep ettiği iletişim aracıyla bildirilir. 

10. Periyodik İmha 

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; ŞİRKET 
işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda 
belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale 
getirir. 

Periyodik imha süreçleri ilk kez 31.12.2021 tarihinde başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder. 
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11. İmha İşleminin Hukuka Uygunluğunun Denetimi 
 
ŞİRKET, gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde re’sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini 
Kanuna, sair mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama 
ve İmha Politikasına uygun olarak yapar. 

ŞİRKET, imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla bir takım 
idari ve teknik tedbirler almaktadır. 

11.1. Teknik Tedbirler 

 ŞİRKET, işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman 
bulundurur. 

 ŞİRKET, imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar. 

 ŞİRKET, imha işlemini yapan kişilerin erişim kayıtlarını tutar. 

 ŞİRKET, imha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da 
gerektiğinde yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır. 

11.2. İdari Tedbirler 

 ŞİRKET, imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın 
gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar. 

 ŞİRKET, imha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında 
belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, 
gereken aksiyonları alır. 

 ŞİRKET, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan 
bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç 
olmak üzere en az üç yıl süreyle saklar. 

12. Güncelleme ve Sair Hususlar 

 
ŞİRKET, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim 
alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu 
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere 
ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır. 

Politikada bir değişiklik olduğunda politika güncellenerek yayınlanacaktır. 

 
13. Politikanın Yürürlüğe Sokulması, İhlal Durumları ve Yaptırımlar 
 
İşbu Politika tüm çalışanlara duyurularak yürürlüğe girecek ve yürürlüğü itibariyle tüm iş birimleri ve kişisel 
veri işleyen herkes için bağlayıcı olacaktır. 
 
Çalışanların politikanın gereklerini yerine getirip getirmediğinin takibi ilgili Veri Sorumlusu Üst Yöneticinin 
sorumluluğunda olacaktır. Politikaya aykırı davranış tespit edildiğinde konu derhal ilgili Veri Koruma 
Ekibine bildirilecektir. 
 
İşbu Politikaya aykırı davranan çalışan hakkında, İnsan Kaynakları tarafından yapılacak değerlendirme 
sonrasında gerekli idari işlem yapılacaktır. 
  
 


