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AMAÇ 

 

İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından gerçekleşt ir i lmekte  

olan saklama ve imha faal iyet ler ine i lişkin işlemler hakkında usul ve esas lar ı  

belir lemek maksadıyla “Kişisel Veri  Saklama ve İmha Politikası” 

hazır lanmışt ır .  

İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  tarafından temel i lke ler  

doğrultusunda; ça l ışan lar , ça lışan aday lar ı,  müşteri ler ,  tedarikç i ler ve diğer üçüncü 

kişi lere ait  k iş ise l veri ler in Anayasa, Ulus lararas ı Sözleşmeler, 6698 say ıl ı Kişise l  

Veriler in Korunması Kanunu ve d iğer ilg il i mevzuata uygun olarak işlenmesini ve 

i lgi l i k iş iler in hakların ı etkin bir şeki lde kul lanmasın ın sağlanmasın ı öncelik olarak 

belir lemişt ir .  Kişisel ver iler in saklanması ve imhasına il işkin işlemler, İz Granit  

Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  t araf ından bu doğrultuda hazır lanan polit ikaya 

uygun olarak gerçekleşt ir i l ir .  

1. KAPSAM 

İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  çal ışanlar ına, ça l ışan  

aday lar ına, müşteri ler ine, tedarikç iler ine ve diğer üçüncü kiş ilere a it  kişisel ver iler  

bu polit ika kapsamında olup İz Granit  Mad. Loj. İnş. San . Ve Tic. Ltd. Şt i.  sahip  

olduğu kişisel veri ler in iş lendiği tüm kay ıt  ortamları ve kiş ise l ver i iş lenmesine  

yönelik faa liyet lerde bu polit ika uygulanır .  

2.  TANIMLAR VE KISALTMALAR  

Alıcı Grubu:  Veri sorumlusu taraf ından kişise l ver iler in aktar ıldığı gerçek 

veya tüzel kişi kategorisi.  

Açık Rıza:  Belir li b ir  konuya i l işkin, bi lgi lendir ilmeye dayanan ve özgür  

iradey le açıklanan rıza.  

Anonim Hale Getirme:  Kişisel ver iler in, başka ver iler le eşleşt ir i lerek dah i  

hiçbir surette kimliği bel ir l i veya belir lenebil ir  bir  gerçek kiş iyle  

il işki lendir i lemeyecek hale get ir i lmesi.  

Çalışan:  Şirket ça l ışan ı.  

Elektronik Ortam:  Kişisel ver iler in elektronik aygıt lar i le  

oluşturulab ild iği,  okunabi ld iği,  değişt ir i lebi ld iği ve yazı labi ld iği ortamlar.  

Elektronik Olmayan Ortam:  Elektronik ortamların dış ında kalan tüm 

yazıl ı,  bas ıl ı ,  görse l vb. diğer ortamlar.  

Hizmet Sağlayıcı:  Şirket i le bel ir l i bir  sözleşme çerçeves inde hizmet  

sağlayan gerçek veya tüzel kiş i.  

İlgili Kişi:  Kişise l Veris i İşlenen Gerçek Kiş i  



İlgili Kullanıcı:  Ver iler in teknik olarak depolanması,  korunması ve  

yedeklenmesinden sorumlu olan kiş i ya da b ir im hariç olmak üzere ver i sorumlusu 

organizasyonu içer is inde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve tal imat  

doğrultusunda kişisel ver iler i işleyen kiş iler .  

İmha:  Kişise l veri ler in si linmesi,  yok edilmesi veya anonim hale get ir ilmesi.  

Kanun:  6698 Say ıl ı Kişisel Veri ler in Korunması Kanunu.  

Kayıt Ortamı:  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir ver i  

kay ıt  sistemin in parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar la iş lenen kiş ise l  

veri ler in bulunduğu her türlü ortam.  

Kişisel Veri:  Kimliği be lir li veya bel ir lenebi lir  gerçek kiş iye i lişkin her türlü 

bilg i.  

Kişisel Veri İşleme Envanteri:  Veri sorumlularının  i ş süreçler ine bağl ı  

olarak gerçekleşt irmekte oldukları  k iş ise l  veri ler i iş leme faa liyet ler ini ;  k iş ise l  

veri ler i iş leme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategoris i,  aktarı lan a l ıcı grubu ve  

veri konusu kiş i grubuy la il işkilendirerek oluşturdukları ve kiş is e l ver iler in  

iş lendikler i amaçlar için gerekl i olan azami muhafaza edi lme süres ini,  varsa 

yabancı ülke lere aktar ımı öngörülen kiş ise l veri ler i ve ver i güvenl iğine i lişkin  

al ınan tedbir ler i aç ıklayarak detay landırdıkları envanter.  

Kişisel Verilerin İşlenmes i:  Kişise l veriler in tamamen veya kısmen 

otomatik olan ya da herhangi bir ver i kayıt  sisteminin parças ı olmak kaydıyla  

otomatik olmayan yollar la elde edilmesi,  kaydedi lmesi,  depolanması,  saklanması,  

değişt ir ilmesi,  yeniden düzen lenmesi,  açıklanması,  aktar ı lması,  devral ınması,  e lde  

edileb il ir  hale get ir ilmesi,  sınıflandır ılması ya da kul lanı lmasının enge llenmesi g ib i  

veri ler üzer inde gerçekleşt ir i len her türlü iş lem.  

Kurul:  Kişise l Veriler i Koruma Kurulu.  

Kurum: Kişise l Veri ler i Koruma Kurumu.  

Özel Nitel ikli  Kişisel Veri:  Kanunun 6.  maddesi uyarınca, öğreni lmesi  

halinde i lgi li kişi ler hakkında ayrımcı l ık yapılmasına veya mağduriyete neden 

olabi lecek nite likteki ver ilerd ir .  Kanuna göre bu veri ler ;  k iş iler in ırkı,  etnik 

kökeni, siyas i düşüncesi,  felsef i inanc ı,  din i,  mezhebi veya d iğer inançları,  k ıl ık ve  

kıyafet i,  dernek, vakıf ya da sendika üyel iğ i,  sağl ığı,  cinse l hayat ı,  ceza 

mahkûmiyet i ve güvenl ik tedbir ler iy le ilg i li ver iler i i le biyometrik ve genetik 

veri lerdir .  

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kiş isel veri ler in iş lenme şart lar ının  

tamamının ortadan kalkması durumunda kiş ise l ver iler i saklama ve imha 

polit ikas ında bel irt i len ve tekrar eden ara l ık lar la resen gerçekleşt ir i lecek si lme,  

yok etme veya anonim hale get irme işlemi.  

Politika: Kişise l Veri ler i Saklama ve İmha Polit ikas ı.  



Sicil:  Kişise l Veriler i Koruma Kurumu Başkan lığ ı taraf ından tutulan ver i  

sorumluları s ici l i .  

Veri İşleyen:  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu 

adına kişisel veri ler i işleyen kiş i.  

Veri Kayıt Sistemi:  Kişisel veri ler in belir li  kriter lere göre yapı landır ı larak 

iş lendiği kay ıt  sistemi.  

Veri sorumlusu:  Kişise l ver iler in iş leme amaçlar ını ve vasıt alar ın ı  

belir leyen, veri kayıt  sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek 

veya tüzel kişi.  

Yönetmelik:  28 Ekim 2017 tarihl i Resmi Gazetede yayımlanan Kişise l  

Veriler in Sil inmesi,  Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getir ilmesi Hakkında 

Yönetmelik.  

3.  KAYIT ORTAMLARI 

Kişise l ver iler ,  Ş irket taraf ından Tab lo 1’de liste lenen ortamlarda hukuka 

uygun olarak güven li bir  şeki lde saklan ır .  

 

Tablo 1: Kişisel Veri Saklama Ortamlar ı  

Elektronik Ortamlar  Elektronik Olmayan Ortamlar  

  Sunucular (Etki a lan ı,  
yedekleme, e-posta, veritaban ı,  
web, dosya paylaş ım vb.)  

  Yazıl ımlar (ofis yazı lımlar ı,  

portal)  

  Bilgi güvenl iğ i c ihazlar ı  

(güvenlik duvarı,  sa ldır ı tespit  

ve engel leme, günlük kay ıt  

dosyas ı,  antivirüs vb.)  

  Kişise l bilg isayarlar (Masaüstü,  

dizüstü)  

  Mobil cihazlar (telefon, tablet  

vb.)  

  Optik diskler (CD, DVD vb.)  

  Çıkart ılabi lir  bel lekler (USB,  

Haf ıza Kart vb.)  

  Kağıt  

  Manuel ver i kayıt  sistemleri  

(ziyaretç i gir iş defteri)  

  Yazıl ı,  bas ıl ı,  görse l ortamlar  

 

 

 

4.  SORUMLULUK 



İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i .  bütün çal ışan ve bir imleri ,  

sorumlu bir imlerce Pol it ika kapsamında a lınmakta olan teknik ve idar i tedbir ler in  

gereği gibi uygulanması,  bir im çalışan lar ının  eğit imi ve farkındal ığ ının artt ır ı lması,  

iz lenmesi ve sürekli denetimi i le kiş ise l ver i ler in hukuka aykır ı olarak iş lenmesin in 

önlenmesi,  k iş ise l ver ilere hukuka aykır ı olarak erişi lmesinin  önlenmesi ve kiş ise l  

veri ler in hukuka uygun saklanmasın ın sağlanması amac ıyla kiş ise l ver i iş lenen tüm 

ortamlarda veri güvenliğ ini sağlamaya yönel ik teknik ve idar i tedbir ler in al ınması  

konularında sorumlu bir imlere aktif olarak destek ver ir .  

Kişise l veri ler in saklama ve imha süreçler inde görev alan lar ın unvan lar ı,  

bir imler i ve görev tanımlarına ait  dağıl ım Tablo 2’de ver ilmişt ir .  

 

Tablo 2: Görev Dağı lımlar ı  

UNVAN BİRİM  GÖREV 

Şirket Müdürü   
Çalışanlar ın Polit ikaya uygun 

hareket etmesinden sorumludur.  

Muhasebe,  Finans 

Sorumlusu 

Muhasebe,  Finans 

Departmanı  

Polit ikanın hazır lanması,  

gel işt ir i lmesi,  yürütülmesi,  i lg i li 

ortamlarda yay ımlanması ve 

güncel lenmesinden sorumludur.  

Bilgi İş lem 

Sorumlusu 

Bilgi İş lem 

Departmanı  

Polit ikanın uygulanmasında iht iyaç 

duyulan teknik çözümlerin 

sunulmasından sorumludur.  

İnsan Kaynaklar ı,  

Pazarlama, Sat ın 

Alma Sorumlusu  

Diğer Bir imler  

Görevlerine uygun olarak 

polit ikanın yürütülmesinden 

sorumludur.  

 

 

 

6.  HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜK  

 

6.1.  Aydınlatma Yükümlülüğü  

Veri sorumlusu, 6698 say ıl ı  Kişisel Veriler in Korunması Hakkında 

Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde kiş ise l veri ler in elde edi lmesi s ırasında bizzat  

veya yetki lendird iği kiş i aracı l ığ ıyla aşağıdaki bi lg i ler i ilgi l i k iş iye sağlamakla 

yükümlüdür:  

• Veri sorumlusunun ve varsa temsi lcisin in kimliği,  

• Kişisel veri ler in hangi amaçla iş leneceği,  

• Kişisel veri ler in kimlere ve hangi amaç la aktar ılabi leceği,  

• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,  



• Kanunun 11. maddesinde say ılan diğer hakları,  

6.2.  Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü  

Kanunun ver i güvenl iğine i lişkin 12. maddesine göre veri sorumlusu;  

• Kişisel veri ler in hukuka aykır ı olarak işlenmesini önlemek,  

• Kişisel veri lere hukuka aykır ı olarak eriş i lmesini önlemek,  

• Kişisel veri ler in muhafazas ını sağlamak,  

ile yükümlüdür.  

 

 

7.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  

İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  olarak kişisel ver i ler i aşağıda 

yer alan i lke ler uyar ınca işlemekteyiz ;  

7.1.  Hukuka ve dürüst lük kurallar ına uygun olma, doğru ve gerekt iğ inde 

güncel olma, belir l i,  aç ık ve meşru amaçlar iç in işlenme, iş lendikleri amaç la 

bağlantıl ı ,  s ınır lı ve ölçülü olma, i lg i li mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç 

için gerekl i olan süre kadar muhafaza edi lme.  

 

7.2.  Kişise l veri ler in ve özel nitel ik l i k iş ise l veri ler in iş lenmesi :  

7.2.1.  Kişise l ver iler ,  6698 say ı lı Kiş ise l Veri ler in Korunması Hakkında 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde iş lenmektedir .  

 

7.2.2.  Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi:  İşbu Polit ikanın 3 

numaral ı “Tanımlar ve Kısaltmalar” bölümünde bahsedi ld iği üzere, hukuka  aykır ı  

olarak iş lendiğinde kişi ler in mağdur iyet ine veya ayrımcıl ığa sebep olma riski  

taşıyan kişisel veri ler “özel nitelikli” olarak belir lenmişt ir .  Bu veri ler ,  İz Granit  

Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  tarafından 6698 say ıl ı Kiş ise l Veriler in  

Korunması Hakkında Kanun’un öngördüğü kural lar çerçeves inde ilg il inin açık 

r ızasın ın al ındığı ya da i lg i li Kanunların öngördüğü hallerde işlenmektedir .  

 

8.  SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.   taraf ından; ça lı şanlar , ça lışan  

aday lar ı,  müşteri ler ,  tedarikçi ler vb. olarak il işkide bulunulan üçüncü kiş i lere ait  

kişisel ver iler 6698 sayı l ı Kiş ise l Veri ler in Korunması Hakkında Kanun’a uygun 

olarak saklanır ve imha edil ir .  

Bu kapsamda saklama ve imhaya il işkin detayl ı aç ıklamalara aşağıda s ıras ıy la  

yer verilmişt ir .  



8.1.  Saklamaya İlişkin Açıklamalar  

6698 sayı lı Kiş ise l Veriler in Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesinde 

kişisel veri ler in işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. Maddesinde iş lenen kişise l  

verinin işlendikleri amaç la bağlantı lı ,  s ınır l ı ve ölçülü olması ve ilg il i mevzuatta  

öngörülen veya iş lendikleri amaç iç in gerekl i süre kadar muhafaza edi lmesi  

gerektiği be lirt i lmiş, 5 . ve 6. maddelerde  ise kiş ise l veri ler in işleme şart lar ı  

sayı lmışt ır .  Buna göre, İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic . Ltd. Şt i.  olarak 

faa liyet ler imiz çerçeves inde kişisel veri ler ,  i lg il i mevzuatta öngörülen veya iş leme 

amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır .  

8.1.1.  Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler:  

İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  faa liyet ler i çerçeves inde 

iş lenen kiş ise l ver iler ,  i lgi li mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edil ir .  Bu 

kapsamda kiş ise l ver iler ;   

• 6698 say ı lı Kiş ise l Veriler in Korunması Kanunu,  

• 6098 say ı lı Türk Borçlar Kanunu,  

• 5651 say ı lı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzen lenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluy la İş lenen Suçlarla Mücade le Edilmesi Hakkında Kanun,  

• 6102 say ı lı Türk Ticaret Kanunu,  

• 5510 say ı lı Sosyal S igorta lar ve Genel Sağl ık S igortas ı Kanunu,  

• 6331 say ı lı İş Sağlığı ve Güven liği Kanunu,  

• 4857 say ı lı İş Kanunu,  

• 2828 say ı lı Sosyal Hizmetler Kanunu,  

• 213 sayı l ı Vergi Usul Kanunu,  

• 6502 say ı lı Tüketic inin Korunması Hakkında Kanun,  

• İşyeri Bina ve Eklentiler inde Alınacak Sağlık ve Güven lik Önlemlerine  

İlişkin Yönetmelik,  

• Bu kanunlar uyar ınca yürürlükte olan diğer ikinci l düzen lemeler  

çerçevesinde öngörülen saklama süre leri kadar saklanmaktadır .  

•  Kanunlarda süre öngörülmediği hal lerde veriye olan iht iyacın ortadan  

kalkmasına müteakip i lk periyodik imha işlemine kadar ver i saklanmaktadır .   

 

8.1.2.  Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları  



İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  faa liyet ler i çerçeves inde 

iş lemekte olduğu kişise l veri ler i aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar :  

• İnsan kaynaklar ı süreç lerin i yürütmek,  

• Şirket içi ve dış ı i let işimi sağlamak,  

• Şirket güvenl iğ ini sağlamak,  

• İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve iş lemleri ifa  

edebilmek,  

•Yasal düzenlemelerin gerektird iği veya zorunlu kı ld ığı şeki lde, hukuk i  

yükümlülükler in yerine get ir i lmesini sağlamak,  

• Şirket ile iş  i l i şkisinde bulunan gerçek / tüze l kiş iler le irt ibat sağlamak,  

•İler ide doğabi lecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,  

 

8.1.3.  İmhayı Gerektiren Sebepler:  

Kişise l veri ler ;  

• İşlenmesine esas teşki l eden i lgi li mevzuat hükümlerinin değişt ir ilm es i  

veya i lgas ı,  

• İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,  

• Kiş ise l ver iler i işlemenin sadece açık r ıza şart ına ist inaden gerçekleşt iğ i  

hallerde, ilg il i k iş inin açık r ızas ını geri a lması,  

• 6698 say ıl ı Kiş ise l Veri ler in Korunması  Kanunu’nun 11. maddesi gereği  

ilgi l i k iş inin haklar ı çerçeves inde kiş ise l veriler in in si linmesi ve yok edilmesine  

il işkin yaptığı başvurunun  İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.   

tarafından kabul ed ilmesi,  

• İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  i lgi li kişi tarafından kiş ise l  

veri ler inin s i linmesi,  yok edi lmesi veya anonim hale get ir i lmesi ta lebi ile kendisine  

yapılan başvuruyu reddetmesi,  verdiği cevabı yeters iz bulması veya Kanunda 

öngörülen süre iç inde cevap vermemesi hal ler inde;  Kurula şikâyette bulunması ve  

bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,  

• Kiş ise l veri ler in saklanmasın ı gerektiren azami sürenin geçmiş o lması ve  

kişisel veri ler i  daha uzun süre saklamayı hakl ı kı lacak herhangi bir şart ın mevcut  

olmaması,  durumlar ında, İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.   tarafından  

ilgi l i kişinin  taleb i üzer ine sil inir ,  yok edil i r  ya da re’sen silin ir ,  yok edil ir  veya 

anonim hale get ir i lir .  

9.  TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER  



Kişise l veri ler in güvenl i bir  şeki lde saklanması,  hukuka aykır ı olarak 

iş lenmesi ve erişi lmesin in önlenmesi ile kiş isel ver iler in huk uka uygun olarak imha 

edilmesi iç in 6698 sayı lı Kiş ise l Veri ler in Korunması Kanunu’nun 12. maddesi ve  

6. maddesinin dördüncü f ıkras ı gereği özel nitelik li k iş isel ver iler iç in Kurul  

tarafından belir lenerek i lan edi len yeterli önlemler çerçevesinde İz Granit  Mad. 

Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  tarafından teknik ve idari tedbir ler a l ınır .  

 

9.1.  Teknik Tedbirler  

İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  tarafından, iş lediği kişise l  

veri ler le i lgi li olarak al ınan teknik tedbir ler aşağıda sayı lmışt ır :  

• Bilg i  güvenl iğ i olay yönetimi ile gerçek zamanl ı yapı lan anal iz ler  

sonucunda bi l iş im sistemlerinin sürekli l iğ ini  etkileyecek r iskler ve tehdit ler sürekl i  

olarak iz lenmektedir .   

• Bil iş im sistemlerine erişim ve kul lan ıcı lar ın yetki lendir ilmesi  

yapılmaktadır .  

• Şirket in bi l iş im sistemleri teçhizat ı,  yazı l ım ve veri ler in f izikse l güvenliğ i  

için gerekl i önlemler al ınmaktadır .  

• Çevresel tehdit lere karşı bi lişim sistemleri güvenl iğ inin sağlanması iç in,  

donanımsal (  7/24 çal ışan izleme s istemi, yerel a lan ağın ı oluştu ran kenar  

anahtarlar ın fiz iksel güvenliğ inin sağlanması,  yangın söndürme sistemi,  

ik limlendirme s istemi vb.)  ve yazı lımsal  (güven lik duvarları,  atak önleme 

sistemler i,  ağ erişim kontrolü, zarar lı yazıl ımları enge l leyen sistemler vb.)  

önlemler alınmaktadır .  

• Kişisel veri ler in hukuka aykır ı iş lenmesini önlemeye yönelik r iskler  

belir lenmekte, bu r isklere uygun teknik tedb ir ler in al ınması sağlanmakta ve a lınan  

tedbir lere yönelik tekn ik kontroller yapı lmaktadır .  

• Kiş ise l veri ler in bulunduğu saklama a lanlar ına erişimler kay ıt  a lt ına 

al ınarak uygunsuz erişimler veya eriş im denemeleri kontrol alt ında tutulmaktadır .  

• Şirket , sil inen kiş ise l veri ler in ilgi l i kullanıcı lar için eriş ilemez ve tekrar  

kullanı lamaz olması iç in gerekl i tedbir ler i a lmaktadır .  

• Kişise l ver i ler in hukuka aykır ı olarak başkaları taraf ından elde edilmes i  

halinde bu durumu i lg i li kişiye ve Kurula bild irmek için İz Granit  Mad. Loj. İnş .  

San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.  

• Güvenlik aç ıklar ı takip edi lerek uygun güvenlik yamalar ı yüklenmekte ve  

bilg i s istemler i güncel halde tutulmaktadır .  



• Kişisel veri ler in işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parola lar  

kullanı lmaktadır .  

• Kiş ise l ver iler in iş lendiği elektronik ortamlarda güvenl i kay ıt  tutma 

sistem ler i kul lanılmaktadır .  

• Kiş ise l veri ler in güvenl i olarak saklanmasın ı sağlayan veri yedekleme 

programları kullanı lmaktadır .  

• Elektronik o lan veya olmayan ortamlarda saklanan kiş ise l ver ilere er iş im,  

erişim prensipler ine göre sınır landır ı lmaktadır .  

• Özel  nitelikl i k iş ise l veri iş leme süreç lerinde yer alan çal ışanlara yönelik 

özel nitelik li k iş ise l veri güven liği konusunda eğit imler verilmekte, giz l il ik 

sözleşmeleri yapı lmakta, veri lere eriş im yetkis ine sahip kullanıc ılar ın yetkiler i  

tanımlanmaktadır .  

• Özel  nitel ik l i k iş ise l veri ler in iş lendiği,  muhafaza edi ldiği ve/veya 

erişi ld iğ i fizikse l ortamların yeterli güvenlik önlemleri a lınmakta, fizikse l  

güvenl iğ i sağlanarak yetkis iz g ir iş çıkışlar engellenmektedir .  

• Özel nitel ik l i k iş ise l veri ler e -posta yoluy la aktarı lması gerekiyorsa 

kurumsal KEP hesab ı kul lan ılarak aktarı lmaktadır .  Kağıt  ortamı yoluy la aktarımı 

gerekiyorsa evrakın ça lınması,  kaybolması ya da yetkis iz kiş i ler tarafından  

görülmesi g ibi r isklere karşı  gerekli önlemler alınmaktadır .  

 

9.2.   İdari Tedbirler  

Şirket taraf ından, iş lediği kiş ise l veri ler le ilgi li olarak a lınan idar i tedbir ler  

aşağıda sayı lmışt ır :  

• Çalışanların nite liğin in gel işt ir i lmesine yönelik, kişisel veri ler in hukuka 

aykır ı olarak işlenmesinin önlenmesi,  kişise l ver iler in hukuka aykır ı olarak 

erişi lmesinin önlenmesi,  kiş ise l veri ler in  muhafazas ının sağlanması,  i let iş im 

teknikleri,  tekn ik bi lgi beceri,  4857 sayı l ı  İş Kanunu ve ilgi l i diğer mevzuat  

hakkında eğit imler veri lmektedir .  

• Şirket taraf ından yürütülen faal iyet lere il işkin ça lışan lara giz li li k 

sözleşmeleri imzalat ılmaktadır .  

• Kişise l veri işlemeye baş lamadan önce İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve 

Tic. Ltd. Şt i.   tarafından, i lg il i kişi ler i aydınlatma yükümlülüğü yerine  

getir i lmektedir .  

• Veri işleme envanteri hazır lanmışt ır .  

• Şirket içi periyodik ve rastge le denetimler  yapılmaktadır .  

• Çalışanlara yönelik bilg i güvenl iği eğit imleri veri lmektedir .  



 

10.  KİŞİSEL VERİ İMHA YÖNTEMLERİ  

İlg il i mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç iç in gerekl i olan  

saklama süresin in sonunda kişisel veri ler ,  İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. 

Ltd. Şt i.  tarafından re’sen  veya i lg i li k iş inin  başvurusu üzerine yine ilgi l i mevzuat  

hükümlerine uygun olarak aşağıda bel irt i len teknikler le imha edi l ir .  

10.1.  Kişisel Verilerin Silinmesi  

Kişise l veri ler Tablo -3’de veri len yöntemlerle si l inir .  

Tablo 3: Kişisel Veri ler in Si lme Yöntemleri  

Veri Kayıt 

Ortamı  

Açıklama  

 

Sunucularda Yer 

Alan Kişisel 

Veriler  

Sunucularda yer a lan kiş ise l veri lerden saklanmasın ı 

gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticis i 

tarafından ilgi l i kul lan ıcı lar ın eriş im yetkis i ka ldır ı larak 

si lme iş lemi yapı l ır .  

 

 

Veri Kayıt 
Ortamı  

Açıklama  

 

Elektronik 

Ortamda Yer 

Alan Kişisel 

Veriler  

Elektronik ortamda yer alan kiş ise l veri lerden saklanmasını  

gerektiren süresi sona erenler, veri taban ı yöneticisi har iç  

diğer ça l ışanlar ( i lgi li kul lan ıcı lar)  iç in  hiçbir şekilde 

erişi lemez ve tekrar kul lan ılamaz hale get ir i lir .  

 

Fiz ikse l Ortamda 

Yer Alan Kiş ise l 

Veriler  

Fizikse l ortamda tutulan kişisel veri lerden saklanmasını  

gerektiren süres i sona erenler iç in evrak arş ivinden sorumlu 

bir im yöneticis i hariç d iğer ça lışan lar iç in  hiçbir şeki lde  

erişi lemez ve tekrar kul lanı lamaz hale get ir i l ir .  Ayrıca , üzeri  

okunamayacak şekilde çiz ilerek/boyanarak/sil inerek 

karartma işlemi de uygulanır .  

 

Taşınabil ir  

Medyada Bulunan 

Kişise l Veri ler  

Flash tabanl ı saklama ortamlar ında tutulan kiş ise l ver ilerden  

saklanmasın ı gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi  

tarafından şifrelenerek ve eriş im yetkis i  sadece sistem 

yöneticisine ver ilerek ş ifreleme anahtar lar ıyla güvenl i  

ortamlarda saklan ır .  

 

 

10.2.  Kişisel Verilerin Yok Edilmesi  

Kişise l ver iler ,  Şirket taraf ından Tablo -4’te belirt i len yöntemlerle yok edil ir .  



Tablo 4: Kişisel Veri ler in Yok Edi lme Yöntemleri  

Veri Kayıt 

Ortamı  

Açıklama  

Fizikse l Ortamda 

Yer Alan Kişisel  

Veriler  

 

Kâğıt ortamında yer alan kişisel ver ilerden saklanmasın ı  

gerektiren süre sona erenler, kâğıt  kırpma makine lerinde 

ve/veya benzeri şeki llerde ger i döndürülemeyecek şeki lde  

yok edil ir .  

Elektronik 

Ortamda Yer Alan 

Kişise l Veri ler  

Elektronik ortamda yer a lan kiş ise l veri lerden  

saklanmasın ı gerekt iren süre sona erenler ,  Kanun’un  

öngördüğü şeki l lerde geri döndürülemeyecek şeki lde yok 

edil ir .  

 

10.3.  Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi  

Kişise l veri ler in anonim hale get ir i lmesi,  kişisel ver iler in başka veri ler le  

eşleşt ir i lse dahi hiçb ir surette kimliğ i bel ir l i veya belir lene bil ir  bir  gerçek kiş iy le  

il işki lendir i lemeyecek hale get ir i lmesidir .  

Kişise l ver iler in anonim hale get ir ilme yöntemi; kiş ise l veri ler in, ver i  

sorumlusu veya üçüncü kiş i ler tarafından geri döndürülmesi ve/veya ver iler in  

başka veri ler le eş leşt ir ilmesi g ibi kay ıt  ortamı ve ilg il i faal iyet alan ı açısından  

uygun tekniklerin kullanı lması yoluy la dahi  kimliğ i belir li veya bel ir lenebi lir  bir  

gerçek kiş iyle i l işki lendir ilemez hale get ir ilmesid ir .  Şirket taraf ından yukar ıda 

belirt i ldiğ i şeki lde anonimleşt irme yapılma ktadır .  

11. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ  

Şirket taraf ından, faa liyet ler i kapsamında işlenmekte olan kiş ise l veri ler le  

i lgi l i olarak;  

• Süreçlere bağl ı olarak gerçekleşt ir ilen faa l iyet ler kapsamındaki tüm kiş ise l  

veri ler le i lg il i k iş ise l veri bazında saklama sürele ri Kiş ise l Veri İşleme 

Envanterinde;  

• Veri kategori ler i bazında saklama süreleri VERBİS’e kay ıtta;  

•Süreç bazında saklama süreler i Kişisel Ver i  Saklama ve İmha Polit ikasında 

yer alır .  

Söz konusu saklama süre leri üzer inde, gerekmesi hal inde İz Gran it  Mad.  

Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  tarafından  güncel lemeler yapı lır .  

Saklama süre leri sona eren kiş ise l ver iler iç in re’sen silme, yok etme veya 

anonim hale get irme iş lemi Veri Sorumlusu tarafından yerine get ir i lir .  

Tablo 5: Süreç bazında saklama ve imha süreleri tablosu  

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ  İMHA SÜRESİ  



Çalışan Adaylarının İş 

Başvurularının 

Oluşturulması  

Başvuru Tarihinden 

İt ibaren 3 Yıl  

Saklama süres inin bit imini 

takip eden ilk periyodik 

imha süres inde  

İnsan Kaynaklar ı 

Süreçler inin 

Yürütülmesi  

İş Akdin in Bit iminden 

İt ibaren 10 Yı l  

Saklama süres inin bit imini  

takip eden ilk periyodik 

imha süres inde  

Satın Alma 
Faaliyet ler in in 
Yürütülmesi  

Sözleşmenin Sona 
Ermesinden İt ibaren 30  

Yıl  

Saklama süres inin bit imini  

takip eden ilk periyodik 
imha süres inde  

Muhasebe/Pazarlama 
İşlemler inin 
Yürütülmesi  

Sözleşmenin ve İş 
Akdin in Sona 

Ermesinden İt ibaren 30  
Yıl  

Saklama süres inin bit imini  

takip eden ilk periyodik 
imha süres inde  

  Sevkiyat iş lemlerin in  
yürütülmesi  

 

Sözleşmenin Sona 
Ermesinden it ibaren  
30 yı l  

Saklama süres inin bit imini  

takip eden ilk periyodik 

imha 

               süresinde  

Güvenl ik İş ler in in  
Yürütülmesi  

Kayıt  tar ih inden  
it ibaren 14 gün  

Saklama süres inin bit imini  

takip eden ilk periyodik 

imha 

                    süresinde  

12.  PERİYODİK İMHA SÜRELERİ  

Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince İz Granit  Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic.  

Ltd. Şt i.  periyodik imha süres ini 6 ay olarak belir lemişt ir .   

 

 

POLİTİKANIN YAYIMLANMASI VE SAKLANMASI  

Polit ika, ıs lak imzalı (bas ıl ı kâğıt)  ve elektronik ortamda olmak üzere  ik i  

farklı ortamda yay ımlanır ,  internet sayfasında ayrıca yayımlanır .  

13.  POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ  

Polit ika, iht iyaç duyuldukça güncel lenir ve  yeniden yayımlan ır .  İz Granit  

Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şt i.  saklama ve imha sürelerine i l işkin ayr ınt ıl ı  

bi lg i ler ve gerekl i günce llemeler Verbis kay ıt ımızda mevcuttur.  

 

                   İz Granit Mad. Loj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  


