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     İNOX EGE METAL ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, 

ANONİMLEŞTİRİLMESİ POLİTİKASI 

1.Politikanın Amacı 

Bu politikanın amacı Mermerciler Sanayi Sitesi 6. Cadde No:4 Beylikdüzü/İstanbul adresinde 

mukim İnox Ege Metal Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi’nin (Bundan böyle Şirket olarak 

anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak 

anılacaktır.) ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi 

Hakkında Yönetmelik kapsamında tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri 

kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin 

silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

2.Dayanak 

Bu politika 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7nci maddesinin üçüncü 

fıkrası ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 

Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır 

3.Tanımlar 

Bu politikada geçen; 

a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel 

kişi kategorisini, 

 

b) 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 kişileri, 

 

c) İlgili Kişi: Kişisel verileri işlenen gerçek kişiyi, 

 

d) İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini, 

 

e) 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, 

 

f) 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. 

 

g) Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak 

gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme 

amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi 

grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için 

gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen 

kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak 

detaylandırdıkları envanteri, 
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h) Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin 

işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme 

ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı, 

 

i) Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde 

erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

 

j) Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç 

kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz 

hale getirilmesi işlemidir. 

 

k) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

 

l) 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 

getirme işlemini, 

 

m) Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları 

sicilini, 

 

n) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği 

kayıt sistemini, 

 

o) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel 

kişiyi ifade eder. İşbu Politika kapsamında veri sorumlusu İnox Ege Metal Ürünleri 

Dış Ticaret Limited Şirketi’dir.  

 

 

4. Kayıt Ortamları 

 

Veri Sorumlusu tarafından işlenen çalışanlara ilişkin kişisel veriler Netsis İnsan Kaynakları 

Programı’na kaydedilmektedir. Ayrıca maaş ödemeleri için Garanti Bankası, sosyal sigorta ve 

yan haklar ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur ve Maliye Bakanlığı ile çalışanlara ilişkin 

kişisel veriler paylaşılmaktadır. 

Özlük dosyasına ilişkin kişisel veriler ayrıca fiziki olarak her çalışan için tutulan özlük 

dosyalarında saklanmaktadır. İşbu özlük dosyaları veri sorumlusunun muhasebe biriminde 

kilitli dolap içinde saklanmaktadır.  

Müşterilere ilişkin kişisel veriler Netsis İnsan Kaynakları Sisteminde saklanmaktadır.  

İnsan Kaynakları programında değişiklik olması halinde işbu politika güncellenecektir. 

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler iş sözleşmesi imzalanması halinde özlük dosyasının içinde 

fiziksel olarak kilitli dolapta veya otomatik yolla Netsis İnsan Kaynakları Programında 

saklanmaktadır. 

İş sözleşmesi imzalanmaması halinde ise Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne 

alınarak kişisel verileriniz tarafımızca derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek 

kullanılmaya devam edilecektir. 

 

5. Kişisel Verilerin Saklanmasını ve İmhasını Gerektiren Hukuki ve Teknik Sebepler 
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Çalışanlara ilişkin kişisel verilerin saklanması iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan hukuki 

sebeplerin yerine getirilmesini, insan kaynakları süreçlerini yürütmeyi, istatistiksel çalışmalar 

yapabilmeyi, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmeyi, 

VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve 

veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmeyi, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek 

ve gerekmesi halinde güncellemeyi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı 

şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamayı, iş ilişkisinde bulunulan gerçek 

/ tüzel kişilerle irtibat sağlamayı, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat 

yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda temel mevzuat 4857 sayılı İş 

Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kapsamdaki ikincil mevzuattır. 

 

Çalışanlara ilişkin kişisel verilerin tam otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi ise bu verilere 

sadece belirli kişiler tarafından erişim sağlanması nedeniyle verilerin güvenli şekilde 

saklanması fonksiyonunu taşımaktadır.  

 

Çalışanlara ilişkin kişisel verilerin aşağıda belirtilen süreler sona erdikten sonra imha 

edilmesinin sebebi bu bilgilerin resmi kurumlar tarafından istenme süresinin dolması, belgenin 

içerdiği hakkın zamanaşımına uğraması vb. sebeplerle artık kişisel verinin işlenmesinde hukuki 

yararın kalmamasıdır. 

 

Ayrıca; 

• 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 Kurum tarafından kabul edilmesi,  

• 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,  

• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha 

uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, Kurum 

tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya 

anonim hale getirilir. 

 

6. Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi  

Ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler 

 

Çalışanlara ait kişisel veriler Netsis İnsan Kaynakları Sistemi’ne tam otomatik olmayan 

yöntemle işlenmekte ve sağlayıcı üzerinde saklanmaktadır. Herhangi bir bulut hizmet alınması 

söz konusu değildir. Ayrıca bu sisteme erişim yetkisi sadece Muhasebe ve Finans Müdürü 

Faruk Yasin Erken ve Bilgi İşlem Sorumlusu Erhan Çolak’ a aittir.  

 

Özlük dosyaları fiziki olarak Muhasebe Departmanı’ndaki kilitli dolapta bulunmaktadır ve bu 

kilitli dolaba erişim yetkisi sadece Muhasebe ve Finans Müdürü Faruk Yasin Erken’e aittir. 

 

Erişim sahibi kişilerin değişmesi halinde politikanın işbu maddesi 15 gün içinde revize edilir. 
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7. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Alınmış Teknik ve İdari 

Tedbirler 

 

Çalışanlara ait kişisel verilerin yer aldığı özlük dosyaları yakılarak imha edilmektedir. 

Netsis İnsan Kaynakları Sistemi’nde yer alan kişisel veriler ise sistemden kalıcı şekilde 

silinmektedir. 

Wasi GmbH ile paylaşılan kişisel veriler ise aşağıda belirtilen saklama sürelerinin sona 

ermesinden itibaren Wasi GmbH tarafından kalıcı olarak silinmektedir ve bu konuda veri 

sorumlusuna yazılı şekilde güvence vermektedir. 

 

8. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alanların Unvanları, Birimleri ve 

Görev Tanımları 

 

Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde veri sorumlusunun Muhasebe ve Finans Müdürü 

Faruk Yasin Erken ve Bilgi İşlem Sorumlusu Erhan Çolak görev almaktadır. 

 

9.Saklama ve İmha Sürelerini Gösteren Tablo 

 

SÜREÇ SÜREÇ SAKLAMA 

SÜRESİ 

İMHA SÜRESİ 

Sözleşmelerin hazırlanması Sözleşmenin sona ermesini 

takiben 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

İnsan Kaynakları 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetin sona ermesini 

takiben 10 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 

2 Yıl Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

Kamera Kayıtları 7 Gün Saklama süresinin bitimini 

takip eden ilk periyodik imha 

süresinde 

 

10. Kişisel Verileri Resen Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme Süreleri ile 

Periyodik İmha 

 

Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi 

takip eden ilk periyodik imha işleminde kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale 

getirilir. 

Periyodik imha her altı ayda bir gerçekleştirilir. 

 

11. Kişisel Verileri İlgili Kişinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreleri 

 

Kanun’un 11 inci ve 13 üncü maddelerine istinaden veri sorumlusuna başvurularak ilgili 

kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde; 
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a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe 

konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin 

talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir. 

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel 

veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü 

kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder. Bu 

kapsamda Wasi GmbH ile yapılacak tüm yazışmalar veri sorumlusunun hukuki teminatı 

altındadır.  

c) 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. 

 

12. Politika’nın Yayınlanması ve Saklanması  

 

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

yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Söz konusu politikaya 

www.inoxege.com.tr/kvkk adresinden ulaşılabilmektedir.  

 

13.Politika’nın Güncellenme Periyodu  

 

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.inoxege.com.tr/kvkk

