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Bu Politika metninde yer alan tüm içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen 

ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. 

Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal 

işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır. 
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1.GİRİŞ  

1.1 Amaç  

 

İşbu Kişisel Veri 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 

İDASU TURİZM VE İŞLETMECİLİK A.Ş.(“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. 

 

1.2 Kapsam  

 

Şirket müşterileri, şirket çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler 

ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Kurumun sahip olduğu 

ya da Kurumca yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri 

işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır. 
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1.3 Kısaltmalar ve Tanımlar 

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

rıza. 

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu 

olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri 

sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. 

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. 

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 

ortam. 

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

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 işlem. 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi 

hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle 

getirilmesi. 

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için 

hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, 

geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. 

Kurul:Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 

Periyodik İmha:Kanun’da 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 getirme işlemi. 
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Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.  

2.SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI  

 Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta 

olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve 

farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı 

olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve 

kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm 

ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında 

sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.  

Kişisel Verileri Koruma Komitesi, Politika’nın ilgili iş birimlerine duyurulmasından ve 

gereklerinin yerine getirilmesinin takibinden sorumludur. Kişisel Verileri Koruma Komitesi 

kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat değişiklikleri, Kurulun düzenleyici işlemleri ile 

kararları, mahkeme kararları veya süreç, uygulama ve sistemlerdeki değişiklikler gibi durumları 

ilgili iş birimlerinin takip etmesi ve gerekiyorsa iş süreçlerini güncellemeleri için gerekli 

duyuruları ve bildirimleri yapar ve Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kurulun kararları ve 

düzenlemeleri, mahkeme kararları ve sair yetkili makamların kararlarının ve/veya taleplerinin 

incelenmesi, değerlendirilmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına yönelik süreçleri belirler ve ilgili 

birimlere duyurur. 

 Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve 

görev tanımlarına ait dağılım Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1:  

UNVAN BİRİM GÖREV 

Genel Müdür Kişisel Verileri 

Koruma Komitesi 

Başkanı 

Çalışanların politikaya uygun hareket 

etmesinden sorumludur. 
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Genel Müdür Asistanı Kişisel Verileri 

Koruma Komitesi 

Başkan 

Yardımcısı ve 

Verbis İrtibat 

Kişisi 

 

Verbis kaydının oluşturulması, Verbis 

Kaydının Güncellenmesi, Komite Başkanın 

Denetim yetkilerinin ona vekaleten 

kullanılması 

 

 

 

 

  

Bilgi İşlem Destek 

Sorumlusu 

Kişisel Verileri 

Koruma Komitesi 

Üyesi  

Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, 

yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması, 

güncellenmesinden Politika’nın 

uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik 

çözümlerin sunulmasından sorumludur.  

sorumludur. 

İnsan Kaynakları Müdürü, 

Muhasebe Müdürü, Güvenlik 

Müdürü, Ön Büro Müdürü, 

Satış ve Pazarlama Müdürü, 

SPA Müdürü, Restoran 

Müdürü, Kat Hizmetleri 

Müdürü 

Kişisel Verileri 

Koruma Komitesi 

Üyeleri ve diğer 

birimler 

Görevlerine uygun olarak Politikanın 

yürütülmesinden sorumludur. 

 

3.KAYIT ORTAMLARI  

Kişisel veriler, Kurum tarafından Tablo 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak 

güvenli bir şekilde saklanır.   

 

 

Tablo 2: Kişisel veri saklama ortamları 

 

Elektronik Ortamlar Elektronik Olmayan Ortamlar 
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➢ Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, 

veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)   

➢ Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, KBS, RMOS.)  

Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı 

tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, anti 

virüsvb. )   

➢ Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)  

➢ Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)   

➢ Optik diskler (CD, DVD vb.)  Çıkartılabilir 

bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)  Yazıcı, tarayıcı, 

fotokopi makinesi 

➢ Kağıt   

➢ Manuel veri kayıt sistemleri 

(anket formları, ziyaretçi giriş 

defteri)   

➢ Yazılı, basılı, görsel ortamlar 

 

4.SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

Şirket tarafından; müşteriler, müşterilerle beraber tesislerde konaklayanlar, çalışanlar, 

çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan üçüncü 

kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak 

saklanır ve imha edilir.  

 Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer 

verilmiştir.  

4.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar  

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 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, 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 saklanır. 

 

 

4.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler  
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 Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre 

kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;   

➢ 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 

➢ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,   

➢  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,    

➢ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,   

➢ 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,   

➢ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,   

➢ 4857 sayılı İş Kanunu,    

➢ İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,    

➢ Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik   Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil 

düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. 

 

4.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları  

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından özellikle  

(i) ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi,  

(ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,  

(iii) çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası için Kanun ve diğer ilgili 

mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. 

➢ Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir: 

➢ 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, 

➢ Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi, 

➢ İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek. 

➢ Şirket güvenliğini sağlamak, 
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➢ İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, 

4.2 İmhayı Gerektiren Sebepler  

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket 

tarafından resen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir: 

➢ Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin 

değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali, 

➢ Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, 

➢ Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan 

kalkması, 

➢ Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin 

rızasını geri alması, 

➢ İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok 

edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından 

kabul edilmesi, 

➢ Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim 

hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz 

bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette 

bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması, 

➢ Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri 

daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması. 

5.TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER  

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve 

erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 

12 nci maddesiyle Kanunun 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler 

için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Şirket tarafından 

teknik ve idari tedbirler alınır.  

Şirketimizin istihdam kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine 

getirebilmesi, bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, müşteri hizmetleri, tüketici 

hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari mali hukuki 

sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Şirketimizin güvenliğinin sağlanması 

veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde 
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toplanılacak olan kişisel veriler güvenlikli fiziksel ortamda ve ek olarak dijital kopya şeklinde 

saklanan tüm veriler Şirket’in yine güvenli fiziksel ortamında bulunan serverına 

kaydedilmektedir. 

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: 

 

5.1 Teknik Tedbirler  

Şirket idari tedbirler kapsamında; 

o Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar. 

o Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin 

gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür. 

o Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin 

edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar. 

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

sağlar. 

o Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında 

tutulmasını sağlar. 

o Kişisel verilerin yok edilmesini geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde 

sağlar. 

o Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortamı, bilgi güvenliği 

gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veya kriptografik yöntemler ile korur. 

o Özel nitelikli kişisel verileri üzerinde gerçekleşen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli 

olarak loglanmasını sağlar. 

o Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerini sürekli takip ederek gerekli güvenlik 

testlerinin düzenli olarak yaptırılmasını sağlar. 

o Özel nitelikli kişisel verilere bir yazılım aracılığı ile erişilen durumlarda bu yazılıma ait kullanıcı 

yetkilendirmelerini yaparak bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırılmasını 

sağlar. 

o Özel nitelikli kişisel verilere uzaktan erişim gereken hallerde en az iki kademeli kimlik doğrulama 

sistemi sağlar. 
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o Özel nitelikli kişisel verilerin aktarıldığı durumlarda; 

▪ Verilerin e-posta ile aktarılması gerekiyor ise bunların şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle 

veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmasını, 

▪ Verilerin taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik 

yöntemler ile şifrelenmesini, 

▪ Farklı fiziksel ortamdaki sunucular arasında aktarma gerçekleşiyor ise sunucular arasında VPN 

kurularak veya sFTP yöntemiyle aktarmanın sağlanmasını, 

▪ Verilerin kağıt ortamında aktarımı gerekiyorsa evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında 

gönderilmesini sağlar. 

 

5.2 İdari Tedbirler  

Şirket idari tedbirler kapsamında; 

➢ Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli 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 

durumu 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 çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine 

eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar. 

➢ Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve 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. 

➢ Kişisel verilerin bulunduğu ortama göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su 

baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmasını sağlar ve bu ortamlara yetkisiz giriş çıkışları 

engeller. 

6.KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ  

 İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin 

sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir. 
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6.1 Kişisel Verilerin Silinmesi  

 Kişisel veriler Tablo-3’te verilen yöntemlerle silinir. 

Veri Kayıt Ortamı Açıklama 

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler Sunucularda yer alan kişisel verilerden 

saklanmasını gerektiren süre sona erenler için 

sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların 

erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır. 

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden 

saklanmasını gerektiren süre sona erenler, 

veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili 

kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve 

tekrar kullanılamaz hale getirilir 

 

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden 

saklanmasını gerektiren süre sona erenler için 

evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç 

diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve 

tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri 

okunamayacakşekilde 

çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de 

uygulanır. 

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan 

kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre 

sona erenler, sistem yöneticisi tarafından 

şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem 

yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla 

güvenli ortamlarda saklanır. 

 

6.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi  

Kişisel veriler, Kurum tarafından Tablo-4’te verilen yöntemlerle yok edilir.  

 Tablo 4: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 
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Veri Kayıt Ortamı Açıklama 

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden 

saklanmasını gerektiren süre sona erenler, 

kâğıt kırpma makinelerinde geri 

döndürülemeyecek şekilde yok edilir. 

Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel 

Veriler 

Optik medya ve manyetik medyada yer alan 

kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre 

sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz 

haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok 

edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik 

medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek 

değerde manyetik alana maruz bırakılması 

suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale 

getirilir.    

6.3 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi  

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir 

surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale 

getirilmesidir.  

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu 

veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi 

gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. 

7. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ  

 Kurum tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;  

➢ Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili 

kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;  

➢ Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;  

➢ Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında   

yer alır.  

 

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 

tarafından güncellemeler yapılır.  
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Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale 

getirme işlemi Bilgi İşlem Destek Sorumlusu tarafından yerine getirilir. 

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ 

Mal ve Hizmet Satışı  Sözleşme Süresinin 
biriminden itibaren 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 
takip eden ilk periyodik imha 
süresinde 

Mal ve Hizmet Alımı Sözleşme Süresinin 
biriminden itibaren 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 
takip eden ilk periyodik imha 
süresinde 

İstihdam İlişkisi Sözleşme Süresinin 
biriminden itibaren 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 
takip eden ilk periyodik imha 
süresinde 

Çalışan Adaylarının 
başvuruları 

Başvuru Tarihinden 
İtibaren 2 Yıl 

Saklama süresinin bitimini 
takip eden ilk periyodik imha 
süresinde 

Stajyer işlemleri Staj süresinin bitiminden 
itibaren 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 
takip eden ilk periyodik imha 
süresinde 

Ziyaretçi ve Misafir 
konaklayan kayıtları 

Ziyaret ve son konaklama 
süresinden itibaren 2 Yıl 

Saklama süresinin bitimini 
takip eden ilk periyodik imha 
süresinde 

Log Kayıt Takip Sistemleri 10 Yıl Saklama süresinin bitimini 
takip eden ilk periyodik imha 
süresinde 

Donanım ve Yazılıma 
Erişim Süreçlerinin 
Yürütülmesi 

10 yıl Saklama süresinin bitimini 
takip eden ilk periyodik imha 
süresinde 

Kamera Kayıtları 17 gün Saklama süresinin bitimini 
takip eden ilk periyodik imha 
süresinde 

 

8. PERİYODİK İMHA SÜRESİ   

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak 

belirlemiştir. Buna göre, Kurumda her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi 

gerçekleştirilir.  

9. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI  

 Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda 

yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Kişisel Verileri 

Koruma Komitesi Başkanı/Şirket Genel Müdürü tarafından dosyasında saklanır.  

10.POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU  

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.  
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11.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI  

Politika, Kurumun internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul 

edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski 

nüshaları Komite Kararı ile Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı/Şirket Genel Müdürü 

tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl 

süre ile Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı/Şirket Genel Müdürü tarafından saklanır. 

12.İLKELER 

Şirket tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler 

çerçevesinde 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 3 (üç) yıl süreyle saklanmaktadır. 

• Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme 

veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilmektedir. 

Ancak, İlgili Kişinin talebi halinde 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 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılmaktadır, 

Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması 

temin edilmektedir. 
 

13.VERİ SAHİBİ HAKLARI 

 

Kişisel veri sahipleri olarak siz müşterilerimiz, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu 

Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda 

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, 

Şirketimiz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda müşterilerimiz: 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 

• Kanun ve Kanuna uygun olarak hazırlanmış Veri Saklama ve İmha Politikamızda 

öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• Yukarıdaki 5 ve 6. Maddelerde yer alan talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
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• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesisinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak ve ilgili talebinizi yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede 

Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak 

başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza 

yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi linkten indireceğiniz(başvuru formu 

ilişkilendirilecek) adresinde yer alan formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını 

Tahtakuşlar Mh.Kırdanoğlu Sk.Heramis Tatil Köyü No:60 / 1  adresine kimliğinizi tespit 

edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalı ile veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer 

yöntemler ile gönderebilir veya formu idasu@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı 

olarak iletebilirsiniz. 

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet sözleşmesi 

ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. 
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