
 
 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 
 

 

1-) AMAÇ 

 

ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. olarak, sosyal ve hukuki sorumluluklarımız 

gereğince, kişisel verileri koruma, işleme ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt 

etmekteyiz. Bu ilkelere dayanarak hazırlanmış olan işbu Politikanın amacı, Şirketimizin 

faaliyetlerinin yürütülmesinde topladığı kişisel verilerin, Yönetmeliğe uygun şekilde 

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

belirlemektir. 

 

2-) KAPSAM 

 

Bu politika ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş çalışanlarının ve çalışan 

adaylarının tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin 

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ve bu 

verilerin saklanmasına ve imhasına ilişkindir.  

 

3-) KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:  

 

-Kişisel verileriniz Şirket tarafından, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla; 

 

-Kişisel verilerinizden, Sağlık verileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri açık rıza 

alınması, 

 

Diğer kişisel verileriniz ise, 

 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması, 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 

olması, 

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

 

hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ve fiziksel ortamda saklanmaktadır. 

 

4-) İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER 

 

Yönetmelik uyarınca, işbu Politika’nın asgari olarak; Kişisel Verilerin hukuka uygun 

olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere ilişkin bilgileri kapsaması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda, ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.tarafından 

kişisel verilerin, kişisel veri işlenmesi ilkelerine uygun olarak işlenmesinin temin 

edilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler aşağıda belirtilmektedir. Ayrıca yeni 

gereklilikler ortaya çıktıkça yeni idari ve teknik tedbirler de alınacaktır.  

 

 KVKK yükümlülüklerine uyumun periyodik olarak denetlenmesi,   

 Erişim yetki kısıtlamalarının öngörülmesi,  

 Veri minimizasyonunun sağlanması,  

 Veri saklama sürelerinin tespit edilmesi,   



 ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. tüm iş birimleri ile 

gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek toplantılarla farkındalık yaratılması,  

 Çalışanlara yönelik Kanun’a uyumun süreçlerinde dikkat edilmesi gereken 

hususlara yönelik eğitim verilmesi,  

 ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş’nin iş ve operasyonel süreçlerinin 

Kanun’a uyumlu hale getirilmesi,   

 Veri envanteri ile veri işleme şartlarının hangi durumlarda gerçekleştiğinin 

tespiti,   

 Tüm üçüncü taraf ve çalışanlarla yapılan sözleşmelere Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu uyarınca hükümlerin eklenmesi.   

 Sistem güvenliğine yönelik süreçlerin geliştirilmesi  

 

 

5-) UYGULAMA 

 

ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş., kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta 

öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu 

kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp 

öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, 

bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, 

kişisel veriler işbu Politikaya göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale 

getirilmektedir.  

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ile ilgili yapılan 

bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler 

hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanır. 

 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 

kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş, 

kendi organizasyonu içerisindeki ilgili iş biriminin kişisel verilerin işlenmesi için gerekli 

olan amacı ve saklama süresi sona erdikten sonra, bu iş biriminin (ilgili kullanıcı) ilgili 

kişisel verileri işlemesini engelleyecek teknik ve idari tedbirleri alır. ILGIN İNŞAAT İÇ 

VE DIŞ TİCARET A.Ş organizasyonu içerisindeki diğer iş birimlerinin aynı kişisel veri 

için gerekli olan işleme amaçları ve saklama süreleri sona ermeden ilgili kişisel veri 

silinmez, yok edilmez veya anonim hale getirilmez.  Kişisel verilerin silinmesi işlemi, 

silinmesi gerekmeyen diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri 

kullanamama sonucunu doğuracak ise;  

 

a) Kişisel verilerin anonim hale getirilerek arşivlenmesi veya  

b) Başka herhangi bir kurum, kuruluş veya kişinin erişimine kapalı olması ve kişisel 

verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her 

türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması, kaydıyla kişisel veriler silinmiş sayılacaktır. 

 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde 

erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. ILGIN 

İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her 

türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.  

 
 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse 

dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 

tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; veri sorumlusu, alıcı veya 

alıcı grupları tarafından; geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi 

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

kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez 

hale getirilmesi gerekir. ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş., kişisel verilerin 



anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla 

yükümlüdür. 

 

 

6-) SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ  

 

Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği 

yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin 

işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının 

ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep 

veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve ILGIN İNŞAAT İÇ VE 

DIŞ TİCARET A.Ş’nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel 

veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı 

ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla 

saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri 

sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine 

rağmen daha önce aynı konularda ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş’ye 

yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Söz 

konusu süreler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

 

 Bu süreler sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim 

hale getirilmektedir. Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak, mevzuatta 

öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına 

ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda, veriler, veri sorumlusu 

tarafından, 6 aylık periyodlarda silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Kurum 

tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim 

hale getirme yöntemlerinden uygun olanı ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 

tarafından seçilir. İlgili kişi ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.’ye başvurarak 

kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde ilgili talep 

kişisel verilerin işleme şartlarının kalkıp kalkmadığına göre değerlendirilir. Kişisel 

verilerin işleme şartları tamamen ortadan kalkmışsa ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ 

TİCARET A.Ş. talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. 

Kişisel verilerin işleme şartları tamamı ortadan kalkmamışsa ilgili talep gerekçesi 

açıklanarak reddedilir. Talepler her durumda 30 gün içinde sonuçlandırılarak ilgili kişiye 

bildirilir.  

 
 

         İşlenen Veri Saklama Dönemi Başlangıç       

Tarihi 

Saklama Süresi 

Çalışan Adaylarına Dair 

Kişisel Veriler 

İş Başvurusuna Dair Bilgilerin 

Tarafımıza Ulaşması İtibari ile 

 

90 Gün 

Çalışanlara Dair Kişisel 

Veriler 

 

 

Çalışanın İşten Ayrılması ve 

İş Sürecine Dair Yapılan İşlemlerin 

Sona Ermesi ile 

 

10 Yıl 

Müşterilere Dair Kişisel 

Veriler 

 

Müşteri İlişkilerinin Fiilen ve 

Hukuken Sona Ermesi ile  

 

          10 Yıl 

Tedarikçi Çalışanları Dair 

Kişisel Veriler 

 

Müşteri İlişkilerinin Fiilen ve 

Hukuken Sona Ermesi ile 

 

          10 Yıl 



Güvenlik Kamerasına Dair 

Kişisel Veriler 

 

Kaydı İzleyen Yeni İş Gününün 

Başlaması İtibari ile  

 

           1 Ay  

 

 

 

7-) SORUMLULUKLAR 

 

Kişisel Verilerin elde edilmesinden veya işlenmesinden, işbu Politika ile tutarlı 

yönergelerin tesis edilmesinin sağlanmasından, mevzuat ve sözleşme sorumluluklarının 

yerine getirilmesinden nihai olarak ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 

sorumludur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-) ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRME  

 

Bu Politika ILGIN İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından ……………….. 

tarihinde onaylanmıştır. Bu tarih itibariyle geçerli ve bağlayıcı olacaktır. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


