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1. KLAVUZUN   AMACI   
  

Murat  İnşaat  T�c.  Tur.  Mad.  Ltd.  Şt�.   (“Murat  İnşaat”)   bu  K�ş�sel  Ver�  Saklama  ve  İmha  Pol�t�kası                  
(“Saklama  ve  İmha  Pol�t�kası”)   �le  k�ş�sel  ver�ler�n  6698  sayılı  K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması  Kanununa               
(“Kanun”)  uygun  olarak  tekn�k  ve  �dar�  korunması,  k�ş�sel  ver�ler�n  �şlenme  şartlarının  ortadan              
kalkması  hal�nde,  28/10/2017  tar�hl�  Resm�  Gazete’de  yayımlanan  K�ş�sel  Ver�ler�n  S�l�nmes�,  Yok             
Ed�lmes�  veya  Anon�m  Hale  Get�r�lmes�  Hakkında  Yönetmel�k   (“Yönetmel�k”)  hükümler�n�n           
uygulamasını   düzenlemek   amacıyla   çıkarılmaktadır.   
  

2. KİŞİSEL   VERİLERİN   SAKLANDIĞI   KAYIT   ORTAMLARI   
  

Ver�   sah�pler�ne   a�t   k�ş�sel   ver�ler,   Murat   İnşaat   tarafından   aşağıdak�   l�stelenen   ortamlarda   başta   Kanun   
hükümler�   olmak   üzere   �lg�l�   mevzuata   uygun   olarak   güvenl�   b�r   şek�lde   saklanmaktadır:   
  

Elektron�k   ortamlar:   
  

● Server   
● E-Posta   Kutusu   
● M�crosoft   Off�ce   Programları   
● Muhasebe   Programları   
● Ses   Kayıtların   Tutulduğu   PC   

  
  

F�z�ksel   ortamlar:   
● B�r�m   Dolapları   
● Klasörler   
● Arş�v   

  
3. SAKLAMAYI   GEREKTİREN   SEBEPLERE   İLİŞKİN   AÇIKLAMALAR   

  
Ver�   sah�pler�ne   a�t   k�ş�sel   ver�ler,   Murat   İnşaat   tarafından   özell�kle:   

a. Faal�yetler�n   sürdürüleb�lmes�,     
b. Hukuk�   yükümlülükler�n   yer�ne   get�r�leb�lmes�,     
c. Çalışan   haklarının   ve   yan   haklarının   planlanması   ve   �fası,     
d. İş   �l�şk�ler�n�n   yönet�leb�lmes�,   

amacıyla  yukarıda  sayılan  f�z�k�  veyahut  elektron�k  ortamlarda  güvenl�  b�r  b�ç�mde  Kanun  ve  d�ğer               
�lg�l�   mevzuatta   bel�rt�len   sınırlar   çerçeves�nde   saklanmaktadır.   
  

Saklamayı   gerekt�ren   sebepler:   
a. K�ş�sel   ver�ler�n   sözleşmeler�n   kurulması   ve   �fası   �le   doğrudan   doğruya   �lg�l�   olması,   
b. K�ş�sel   ver�ler�n   b�r   hakkın   tes�s�,   kullanılması   veya   korunması,   
c. K�ş�sel   ver�ler�n   k�ş�ler�n   temel   hak   ve   özgürlükler�ne   zarar   vermemek   kaydıyla,   Murat   

İnşaat’ın   meşru   menfaat�n�n   olması,   
d. K�ş�sel   ver�ler�n   Murat   İnşaat’ın   herhang�   b�r   hukuk�   yükümlülüğünü   yer�ne   get�rmes�,   
e. Mevzuatta   k�ş�sel   ver�ler�n   saklanmasının   açıkça   öngörülmes�,   
f. Ver�   sah�pler�n�n   açık   rızasının   alınmasını   gerekt�ren   saklama   faal�yetler�   açısından   ver�   

sah�pler�n�n   açık   rızasının   bulunması.   

Yönetmel�k  uyarınca,  aşağıda  sayılan  hallerde  ver�  sah�pler�ne  a�t  k�ş�sel  ver�ler,  Murat  İnşaat  tarafından              
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re’sen   yahut   talep   üzer�ne   s�l�n�r,   yok   ed�l�r   veya   anon�m   hale   get�r�l�r:   
  

a. K�ş�sel  ver�ler�n  �şlenmes�ne  veya  saklanmasına  esas  teşk�l  eden  �lg�l�  mevzuat  hükümler�n�n             
değ�şt�r�lmes�   veya   �lgası,   

b. K�ş�sel   ver�ler�n   �şlenmes�n�   veya   saklanmasını   gerekt�ren   amacın   ortadan   kalkması,   

c. Kanun’un  5.  ve  6.  maddeler�ndek�  k�ş�sel  ver�ler�n  �şlenmes�n�  gerekt�ren  şartların  ortadan             
kalkması,   

d. K�ş�sel  ver�ler�  �şlemen�n  sadece  açık  rıza  şartına  �st�naden  gerçekleşt�ğ�  hallerde,  �lg�l�  k�ş�n�n              
rızasını   ger�   alması,   

e. İlg�l�  k�ş�n�n,  Kanun’un  11.  Maddes�n�n  2  (e)  ve  (f)  bentler�ndek�  hakları  çerçeves�nde  k�ş�sel               
ver�ler�n�n  s�l�nmes�,  yok  ed�lmes�  veya  anon�m  hale  get�r�lmes�ne  �l�şk�n  yaptığı  başvurunun             
ver�   sorumlusu   tarafından   kabul   ed�lmes�,   

f. Ver�  sorumlusunun,  �lg�l�  k�ş�  tarafından  k�ş�sel  ver�ler�n�n  s�l�nmes�,  yok  ed�lmes�  veya             
anon�m  hale  get�r�lmes�  taleb�  �le  kend�s�ne  yapılan  başvuruyu  reddetmes�,  verd�ğ�  cevabın             
yeters�z  bulunması  veya  Kanun’da  öngörülen  süre  �ç�nde  cevap  vermemes�  haller�nde;            
Kurul’a   ş�kâyette   bulunulması   ve   bu   taleb�n   Kurul   tarafından   uygun   bulunması,   

g. K�ş�sel  ver�ler�n  saklanmasını  gerekt�ren  azam�  süren�n  geçm�ş  olmasına  rağmen,  k�ş�sel            
ver�ler�   daha   uzun   süre   saklamayı   haklı   kılacak   herhang�   b�r   şartın   mevcut   olmaması.   

  
4. KİŞİSEL   VERİLERİN   KORUNMASINA   İLİŞKİN   ALINAN   TEDBİRLER   

  
Murat  İnşaat,  Kanun’un  12.  maddes�ne  uygun  olarak,  �şlemekte  olduğu  k�ş�sel  ver�ler�n  hukuka  aykırı               
olarak  �şlenmes�n�  önlemek,  ver�lere  hukuka  aykırı  olarak  er�ş�lmes�n�  önlemek  ve  ver�ler�n             
muhafazasını  sağlamak  �ç�n  uygun  güvenl�k  düzey�n�  sağlamaya  yönel�k  gerekl�  tekn�k  ve  �dar�              
tedb�rler�  almakta,  bu  kapsamda  gerekl�  denet�mler�  yapmak  veya  yaptırmaktadır.  İşlenen  k�ş�sel             
ver�ler�n  tekn�k  ve  �dar�  tüm  tedb�rler  alınmış  olmasına  rağmen,  kanun�  olmayan  yollarla  üçüncü  k�ş�ler                
tarafından  ele  geç�r�lmes�  durumunda,  Murat  İnşaat  bu  durumu  mümkün  olan  en  kısa  süre  �çer�s�nde                
�lg�l�   b�r�mlere   haber   ver�r.   
  

4.1.   Tekn�k   Tedb�rler   
  

                                                  Sayfa    3     
    

● Ağ   güvenl�ğ�   ve   uygulama   güvenl�ğ�   sağlanmaktadır.   
● Ağ   yoluyla   k�ş�sel   ver�   aktarımlarında   kapalı   s�stem   ağ   kullanılmaktadır.  

  
● B�lg�   teknoloj�ler�   s�stemler�   tedar�k,   gel�şt�rme   ve   bakımı   kapsamındak�   güvenl�k   önlemler�   

alınmaktadır.   
● Çalışanlar   �ç�n   ver�   güvenl�ğ�   hükümler�   �çeren   d�s�pl�n   düzenlemeler�   mevcuttur.   
● Çalışanlar   �ç�n   ver�   güvenl�ğ�   konusunda   bell�   aralıklarla   eğ�t�m   ve   farkındalık   çalışmaları   

yapılmaktadır.   
● Çalışanlar   �ç�n   yetk�   matr�s�   oluşturulmuştur.   
● Er�ş�m   logları   düzenl�   olarak   tutulmaktadır.   
● Er�ş�m,   b�lg�   güvenl�ğ�,   kullanım,   saklama   ve   �mha   konularında   kurumsal   pol�t�kalar   hazırlanmış   

ve   uygulamaya   başlanmıştır.   
● G�zl�l�k   taahhütnameler�   yapılmaktadır.  
● Görev   değ�ş�kl�ğ�   olan   ya   da   �şten   ayrılan   çalışanların   bu   alandak�   yetk�ler�   kaldırılmaktadır.   
● Güncel   ant�-v�rüs   s�stemler�   kullanılmaktadır.   
● Güvenl�k   duvarları   kullanılmaktadır.   
● İmzalanan   sözleşmeler   ver�   güvenl�ğ�   hükümler�   �çermekted�r.   
● K�ş�sel   ver�   güvenl�ğ�   pol�t�ka   ve   prosedürler�   bel�rlenm�şt�r.   



4.2   İdar�   Tedb�rler   

● Çalışanlar,  k�ş�sel  ver�lere  hukuka  aykırı  er�ş�m�  engellemek  �ç�n  alınacak  tekn�k  tedb�rler             
konusunda   eğ�t�lmekted�r.   

● İş  b�r�m�  bazında  k�ş�sel  ver�  �şlenmes�  hukuksal  uyum  gerekl�l�kler�ne  uygun  olarak  Murat              
İnşaat  �ç�nde  k�ş�sel  ver�lere  er�ş�m  ve  yetk�lend�rme  süreçler�  tasarlanmakta  ve            
uygulanmaktadır.  Er�ş�m�n  sınırlandırılmasında  ver�n�n  özel  n�tel�kl�  olup  olmadığı  ve  önem            
dereces�   de   d�kkate   alınır.   

● Murat  İnşaat  personel�  �le  arasındak�  �l�şk�y�  düzenleyen  ve  k�ş�sel  ver�  �çeren  her  türlü               
belgeye  k�ş�sel  ver�ler�n  hukuka  uygun  olarak  �şlenmes�  �ç�n  Kanun  �le  öngörülen             
yükümlülüklere  uygun  hareket  ed�lmes�  gerekt�ğ�,  k�ş�sel  ver�ler�n  �fşa  ed�lmemes�  gerekt�ğ�,            
k�ş�sel  ver�ler�n  hukuka  aykırı  olarak  kullanılmaması  gerekt�ğ�  ve  k�ş�sel  ver�lere  �l�şk�n             
g�zl�l�k  yükümlülüğünün  Murat  İnşaat  �le  olan  �ş  akd�n�n  sona  ermes�nden  sonra  dah�  devam               
ett�ğ�   yönünde   kayıtlar   eklem�şt�r.   

● Çalışanlar,  öğrend�kler�  k�ş�sel  ver�ler�  Kanun  hükümler�ne  aykırı  olarak  başkasına           
açıklayamayacağı  ve  �şleme  amacı  dışında  kullanamayacağı  ve  bu  yükümlülüğün  görevden            
ayrılmalarından  sonrada  devam  edeceğ�  konusunda  b�lg�lend�r�lmekte  ve  bu  doğrultuda           
kend�ler�nden   gerekl�   taahhütler   alınmaktadır.   

● Murat  İnşaat  tarafından  k�ş�sel  ver�ler�n  hukuka  uygun  olarak  aktarıldığı  k�ş�ler  �le  akded�len              
sözleşmelere;  k�ş�sel  ver�ler�n  aktarıldığı  k�ş�ler�n,  k�ş�sel  ver�ler�n  korunması  amacıyla           
gerekl�  güvenl�k  tedb�rler�n�  alacağına  ve  kend�  kuruluşlarında  bu  tedb�rlere  uyulmasını            
sağlayacağına   �l�şk�n   hükümler   eklenmekted�r.   
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● K�ş�sel   ver�   güvenl�ğ�   sorunları   hızlı   b�r   şek�lde   raporlanmaktadır.   
● K�ş�sel   ver�   güvenl�ğ�n�n   tak�b�   yapılmaktadır.   
● K�ş�sel   ver�   �çeren   f�z�ksel   ortamlara   g�r�ş   çıkışlarla   �lg�l�   gerekl�   güvenl�k   önlemler�   

alınmaktadır.   
● K�ş�sel   ver�   �çeren   f�z�ksel   ortamların   dış   r�sklere   (yangın,   sel   vb.)   karşı   güvenl�ğ�   

sağlanmaktadır.   
● K�ş�sel   ver�   �çeren   ortamların   güvenl�ğ�   sağlanmaktadır.   
● K�ş�sel   ver�ler   mümkün   olduğunca   azaltılmaktadır.   
● K�ş�sel   ver�ler   yedeklenmekte   ve   yedeklenen   k�ş�sel   ver�ler�n   güvenl�ğ�   de   sağlanmaktadır.   
● Kullanıcı   hesap   yönet�m�   ve   yetk�   kontrol   s�stem�   uygulanmakta   olup   bunların   tak�b�   de   

yapılmaktadır.   
● Kurum   �ç�   per�yod�k   ve/veya   rastgele   denet�mler   yapılmakta   ve   yaptırılmaktadır.   
● Log   kayıtları   kullanıcı   müdahales�   olmayacak   şek�lde   tutulmaktadır.   
● Mevcut   r�sk   ve   tehd�tler   bel�rlenm�şt�r.   
● Özel   n�tel�kl�   k�ş�sel   ver�   güvenl�ğ�ne   yönel�k   protokol   ve   prosedürler   bel�rlenm�ş   ve   

uygulanmaktadır.   
● Özel   n�tel�kl�   k�ş�sel   ver�ler   elektron�k   posta   yoluyla   gönder�lecekse   mutlaka   ş�frel�   olarak   ve   

KEP   veya   kurumsal   posta   hesabı   kullanılarak   gönder�lmekted�r.   
● Saldırı   tesp�t   ve   önleme   s�stemler�   kullanılmaktadır.   
● S�ber   güvenl�k   önlemler�   alınmış   olup   uygulanması   sürekl�   tak�p   ed�lmekted�r.   
● Ş�freleme   yapılmaktadır.   
● Taşınab�l�r   bellek,   CD,   DVD   ortamında   aktarılan   özel   n�tel�kl�   k�ş�ler   ver�ler   ş�frelenerek   

aktarılmaktadır.   
● Ver�   �şleyen   h�zmet   sağlayıcılarının   ver�   güvenl�ğ�   konusunda   bell�   aralıklarla   denet�m�   

sağlanmaktadır.   
  

  
  



● İşlenen  k�ş�sel  ver�ler�n  hukuka  aykırı  yollarla  başkaları  tarafından  elde  ed�lmes�  hâl�nde,  bu              
durumu   en   kısa   sürede   �lg�l�s�ne   ve   Kurul’a   b�ld�r�r.   

● Gerekl�  hallerde  k�ş�sel  ver�ler�n  �şlenmes�  hakkında  b�lg�l�  ve  deney�ml�  personel  �st�hdam             
eder  ve  personel�ne  k�ş�sel  ver�ler�n  korunması  mevzuatı  ve  ver�  güvenl�ğ�  kapsamında             
eğ�t�mler�   ver�r.   

● Murat  İnşaat,  Kanun  hükümler�n�n  uygulanmasını  sağlamak  amacıyla  gerekl�  denet�mler�           
yapar   ve   yaptırır.   Denet�mler   sonucunda   ortaya   çıkan   g�zl�l�k   ve   güvenl�k   zaf�yetler�n�   g�der�r.   

  
5. KİŞİSEL   VERİLERİN   İMHA   EDİLMESİNE   İLİŞKİN   ALINAN   TEDBİRLER   

  
Murat  İnşaat  �lg�l�  kanun  hükümler�ne  uygun  olarak  �şlenm�ş  olmasına  rağmen,  �şlenmes�n�  gerekt�ren              
sebepler�n  ortadan  kalkması  hâl�nde  kend�  kararına  �st�naden  veya  k�ş�sel  ver�  sah�b�n�n  taleb�  üzer�ne               
k�ş�sel  ver�ler�  s�leb�l�r  veya  yok  edeb�l�r.  K�ş�sel  ver�ler�n  s�l�nmes�  akab�nde  �lg�l�  k�ş�ler  h�çb�r  şek�lde                
s�l�nen  ver�lere  tekrardan  er�ş�lemeyecek  ve  kullanılmayacaktır.  Murat  İnşaat  tarafından  k�ş�sel  ver�ler�n             
�mha  süreçler�n�n  tanımlanması  ve  tak�p  ed�lmes�ne  �l�şk�n  etk�n  b�r  ver�  tak�p  sürec�  yönet�lecekt�r.               
Yürütülen  süreç  sırası  �le  s�l�necek  ver�ler�n  tesp�t  ed�lmes�,  �lg�l�  k�ş�ler�n  tesp�t�,  k�ş�ler�n  er�ş�m               
yöntemler�n�n   tesp�t�   ve   hemen   akab�nde   ver�ler�n   s�l�nmes�   olacaktır.   
  

Murat   İnşaat   k�ş�sel   ver�ler�   yok   etmek,   s�lmek   veya   anon�m   hale   get�rmek   �ç�n   ver�ler�n   kayded�ld�ğ�   
ortama   bağlı   olarak   aşağıda   bel�rt�len   yöntemler�n   b�r   veya   b�rkaçını   kullanab�l�r:   
  

5.1 K�ş�sel   Ver�ler�n   S�l�nmes�,   Yok   Ed�lmes�   ve   Anon�m   Hale   Get�r�lmes�ne   İl�şk�n   Yöntemler  

5.1.1 K�ş�sel   Ver�ler�n   S�l�nmes�   
  

K�ş�sel  ver�ler�n  s�l�nmes�,  k�ş�sel  ver�ler�n  �lg�l�  kullanıcılar  �ç�n  h�çb�r  şek�lde  er�ş�lemez  ve  tekrar               
kullanılamaz  hale  get�r�lmes�  �şlem�d�r.  K�ş�sel  ver�ler�n  s�l�nmes�  yöntem�  olarak  Murat  İnşaat             
aşağıdak�   yöntemlerden   b�r   veya   b�rkaçını   kullanab�l�r:   
  

✔ Kağıt   ortamında   bulunan   k�ş�sel   ver�ler   karartma   yöntem�   �le   ç�z�lerek,   boyanarak,   
kes�lerek   veya   s�l�nerek   �şlem   uygulanacaktır.   

✔ Merkez�   dosyada   yer   alan   of�s   dosyaları   �ç�n   kullanıcı(lar)nın   er�ş�m   hakkı(ları)   ortadan   
kaldırılacaktır.   

✔ Ver�   tabanlarında   bulunan   k�ş�sel   b�lg�ler�n   bulunduğu   satırlar   yahut   sütunlar   ‘Delete’   
komutu   �le   s�l�necekt�r.   

Gerekl�   olduğu   zaman   b�r   uzman   tarafından   yardım   alınarak   güvenl�   olarak   s�l�necekt�r.   
  

5.1.2 K�ş�sel   Ver�ler�n   Yok   Ed�lmes�   

K�ş�sel  ver�ler�n  yok  ed�lmes�,  k�ş�sel  ver�ler�n  aşağıdak�  yöntemlerle  h�ç  k�mse  tarafından  h�çb�r              
şek�lde   er�ş�lemez,   ger�   get�r�lemez   ve   tekrar   kullanılamaz   hale   get�r�lmes�   �şlem�d�r.   
  

F�z�ksel   Yok   Etme   

Kâğıt   İmha   Mak�nes�   �le   Yok   Etme   

De-manyet�ze   Etme:   Manyet�k   medyanın   yüksek   manyet�k   alanlara   maruz   kalacağı   özel   
c�hazlardan   geç�r�lerek   üzer�ndek�   ver�ler�n   okunamaz   b�r   b�ç�mde   bozulması   yöntem�d�r.   

5.1.3 K�ş�sel   Ver�ler�   Anon�m   Hale   Get�r�lmes�   

K�ş�sel  ver�ler�n  anon�m  hale  get�r�lmes�,  k�ş�sel  ver�ler�n  başka  ver�lerle  eşleşt�r�lerek  dah�  h�çb�r              
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surette  k�ml�ğ�  bel�rl�  veya  bel�rleneb�l�r  b�r  gerçek  k�ş�yle  �l�şk�lend�r�lemeyecek  hâle  get�r�lmes�n�             
�fade  eder.  Murat  İnşaat  k�ş�sel  ver�ler�  anon�m  hale  get�rmek  �ç�n  aşağıda  bel�rt�len  yöntemler�n  b�r                
veya   b�rkaçını   kullanab�l�r:   

Maskeleme  (Mask�ng):  Ver�  maskeleme  �le  k�ş�sel  ver�n�n  temel  bel�rley�c�  b�lg�s�n�  ver�  set�              
�çer�s�nden   çıkartılarak   k�ş�sel   ver�n�n   anon�m   hale   get�r�lmes�   yöntem�d�r.     

  
Kayıtları  Çıkartma:  Kayıttan  çıkarma  yöntem�nde  ver�ler  arasında  tek�ll�k  �ht�va  eden  ver�             
satırı   kayıtlar   arasından   çıkarılarak   saklanan   ver�ler   anon�m   hale   get�r�lmekted�r.   

  
Bölgesel  G�zleme:  Bölgesel  g�zleme  yöntem�nde  �se  tek  b�r  ver�n�n  çok  az  görüleb�l�r  b�r               
komb�nasyon  yaratması  sebeb�  �le  bel�rley�c�  n�tel�ğ�  mevcut  �se  �lg�l�  ver�n�n  g�zlenmes�             
anon�mleşt�rmey�   sağlamaktadır.     

  
Global  Kodlama:  Ver�  türetme  yöntem�  �le  k�ş�sel  ver�n�n  �çer�ğ�nden  daha  genel  b�r  �çer�k               
oluşturulmakta  ve  k�ş�sel  ver�n�n  herhang�  b�r  k�ş�yle  �l�şk�lend�r�lemeyecek  hale  get�r�lmes�            
sağlanmaktadır.  Örneğ�n;  doğum  tar�hler�  yer�ne  yaşların  bel�rt�lmes�;  açık  adres  yer�ne  �kamet             
ed�len   bölgen�n   bel�rt�lmes�.   

  
Gürültü  Ekleme:  Ver�lere  gürültü  ekleme  yöntem�  özell�kle  sayısal  ver�ler�n  ağırlıklı  olduğu             
b�r  ver�  set�nde  mevcut  ver�lere  bel�rlenen  oranda  artı  veya  eks�  yönde  b�rtakım  sapmalar               
eklenerek  ver�ler  anon�m  hale  get�r�lmekted�r.  Örneğ�n,  k�lo  değerler�n�n  olduğu  b�r  ver�             
grubunda  (+/-)  3  kg  sapması  kullanılarak  gerçek  değerler�n  görüntülenmes�  engellenm�ş  ve             
ver�ler   anon�mleşt�r�lm�ş   olur.   Sapma   her   değere   eş�t   ölçüde   uygulanır.  

  
Kanun’un  28.  maddes�ne  uygun  olarak;  anon�m  hale  get�r�lm�ş  olan  k�ş�sel  ver�ler  araştırma,  planlama               
ve  �stat�st�k  g�b�  amaçlarla  �şleneb�l�r.  Bu  tür  �şlemeler  Kanun  kapsamı  dışında  olup,  k�ş�sel  ver�                
sah�b�n�n   açık   rızası   aranmayacaktır.   
  

Murat  İnşaat  k�ş�sel  ver�n�n  s�l�nmes�,  yok  ed�lmes�  veya  anon�m  hale  get�r�lmes�ne  �l�şk�n  re’sen  karar                
alab�lecek  ve  seçm�ş  olduğu  kategor�ye  göre  kullanacağı  yöntem�  de  serbestçe  bel�rleyeb�lecekt�r.             
Ayrıca  Yönetmel�k’�n  13.  maddes�  kapsamında  �lg�l�  k�ş�n�n  başvuru  esnasında  kend�s�ne  a�t  k�ş�sel              
ver�n�n  s�l�nmes�,  yok  ed�lmes�  yahut  anon�m  hale  get�r�lmes�  kategor�ler�nden  b�r�n�  seçmes�  hal�nde  de               
�lg�l�   kategor�de   kullanılacak   yöntemler   konusunda   Murat   İnşaat   serbest�   �ç�nde   olacaktır.   
6. KİŞİSEL   VERİLERİ   SAKLAMA   VE   İMHA   SÜRELERİ   

Murat  İnşaat,  k�ş�sel  ver�ler�  �şlend�kler�  amaç  �ç�n  Ek-1’de  bel�rt�len  süreler  boyunca  saklar.  Mevzuatta               
söz  konusu  k�ş�sel  ver�n�n  saklanmasına  �l�şk�n  olarak  b�r  süre  öngörülmüş  �se  bu  süreye  r�ayet  ed�l�r.                 
Mevzuatta  öngörülmüş  b�r  süre  olmaması  hal�nde  k�ş�sel  ver�ler  Ek-1’dek�  tabloda  yer  alan  k�ş�sel               
ver�ler�n  tutulması  �ç�n  azam�  süre  boyunca  saklanacaktır.  Bu  süreler;  Murat  İnşaat’ın  ver�  kategor�ler�               
ve  ver�  sah�b�  k�ş�  grupları  değerlend�r�lerek;  bu  değerlend�rme  sonucu  elde  ed�len  ver�ler�n  kanunlarda               
yer  alan  yükümlülükler�n  yer�ne  get�r�lmes�n�  sağlayacak  ve  azam�  Türk  Borçlar  Kanunu’nda  yer  alan               
zamanaşımı   süres�   (10   yıl)   gözet�lerek   bel�rlenm�şt�r.   
  

Bu  süreler�n  sona  ermes�  dolayısıyla  s�lme,  yok  etme  veya  anon�m  hale  get�rme  yükümlülüğünün  ortaya                
çıktığı  durumda  Murat  İnşaat  bu  tar�h�  tak�p  eden  �lk  per�yod�k  �mha  �şlem�nde  k�ş�sel  ver�ler�  s�ler,  yok                  
eder   veya   anon�m   hale   get�r�r.   

K�ş�sel  ver�ler�n  s�l�nmes�,  yok  ed�lmes�  ve  anon�m  hale  get�r�lmes�yle  �lg�l�  yapılan  bütün  �şlemler  kayıt                
altına  alınır  ve  söz  konusu  kayıtlar,  d�ğer  hukuk�  yükümlülükler  har�ç  olmak  üzere  en  az  üç  yıl  süreyle                   
saklanır.   
7. PERİYODİK   İMHA   SÜRELERİ   
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Yönetmel�ğ�n  11  �nc�  maddes�  gereğ�nce,  per�yod�k  �mha  süres�n�  6  ay  olarak  bel�rlenm�şt�r.  Buna  göre,                
her  yıl  Haz�ran  ve  Aralık  aylarında  per�yod�k  �mha  �şlem�  gerçekleşt�r�l�r.  Söz  konusu  s�stemlerde               
b�lg�ler�n  tekrar  ger�  get�r�lmeyecek  şek�lde,  ver�ler�n  kayded�ld�ğ�  varsa  evrak,  dosya,  CD,  d�sket,  hard               
d�sk   g�b�   araçlardan   ger�   dönüştürülmeyecek   şek�lde   s�l�necekt�r.   

8. PERSONEL   

Kanun  kapsamında  Murat  İnşaat  ver�  sorumlusu  sıfatıyla,  Yönetmel�k’�n  11.  maddes�n�n  1.  fıkrasına              
dayanarak,  Kanunun  ver�  saklama  ve  �mha  sürec�  uygulanması  bakımından  yükümlülükler�  yer�ne             
get�r�lecek  personel�n  unvanları,  b�r�mler�  ve  görev  tanımları  Saklama  ve  İmha  Pol�t�kası  Ek-2’de  yer               
alan   tablo   �le   bel�rlenm�şt�r.   
Sınırları  bel�rlenm�ş  bu  k�ş�ler  Türk  T�caret  Kanunu,  Borçlar  Kanunu  ve  Türk  Ceza  Kanunu               
kapsamında  kend�  yetk�  sınırları  �ç�nde  gerçekleşen  �şlem  ve  eylemlerden  sorumludur.  Özell�kle             
Kollukta,  Savcılıklarda,  kamu  kurumlarında  ve  mahkemelerde  Murat  İnşaat’ı  tems�l  etme  �le  �fade              
vermeye  yetk�l�  olarak  Murat  İnşaat  K�ş�sel  Ver�ler�  Koruma  Kom�tes�  Başkanı  seç�lm�şt�r.  Her  b�r               
departman  sorumlusu,  departmanlardak�  �lg�l�  kullanıcıların  Kanun  ve  Yönetmel�k  çerçeves�nde           
hazırlanan  Saklama  ve  İmha  Pol�t�kası  ve  K�ş�sel  Ver�  Pol�t�kası’na  uygun  davranıp  davranmadığını              
denetlemekle  yükümlü  olacaktır.  Tüm  departman  sorumluları  bel�rt�len  per�yod�k  �mha  süreler�nde  �şbu             
Saklama  ve  İmha  Pol�t�kası  doğrultusunda  gerçekleşt�rd�ğ�  �şlemler�  Murat  İnşaat  K�ş�sel  Ver�ler�             
Koruma  Kom�tes�  Başkanı’na  raporlayacaktır.  Bu  raporlar  �ç�n  yapılan  çalışma  sonuçlarında  çıkan             
karar   uygulamaya   konulacaktır.   
  

9. REVİZYON   VE   YÜRÜRLÜKTEN     KALDIRMA   

Saklama  ve  İmha  Pol�t�kası’nın  değ�şt�r�lmes�,  yürürlükten  kaldırılması  hal�nde  yen�  düzenleme  Murat             
İnşaat   �nternet   s�tes�nden   �lan   ed�lecekt�r.   
  

10. YÜRÜRLÜK   

Bu   Saklama   ve   İmha   Pol�t�kası   yayınlandığı   tar�h�nde   yürürlüğe   g�rer.   
  

EKLER   
EK   1-Ver�   Saklama   ve   İmha   Süreler�   
EK   2-     K�ş�sel   Ver�   Saklama,   İmha   �le   Görevl�   Personel   Tablosu     
EK   3-   K�ş�sel   Ver�ler�   Koruma   Kom�tes�   İç   Yönerges�   
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Ek   1-   Ver�   Saklama   ve   İmha   Süreler�   
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Ver�   Kategor�s�   Saklama   Süres�   İmha   Süres�   

K�ml�k   İşlem   tar�h�   veya   hukuk�   �l�şk�n�n   
sonlanmasından   �t�baren   10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

İlet�ş�m   İşlem   tar�h�   veya   hukuk�   �l�şk�n�n   
sonlanmasından   �t�baren   10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Özlük  İst�hdamın   sonlanmasından   �t�baren   
10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Hukuk�   İşlem   

Yargı   kararının   kes�nleşmes�nden   
�t�baren   5   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

İşlem   tar�h�   veya   hukuk�   �l�şk�n�n   
sonlanmasından   �t�baren   10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Müşter�   İşlem   İşlem   tar�h�   veya   hukuk�   �l�şk�n�n   
sonlanmasından   �t�baren   10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

İşlem   Güvenl�ğ�   İşlem   tar�h�   veya   hukuk�   �l�şk�n�n   
sonlanmasından   �t�baren   10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

R�sk   Yönet�m�   İşlem   tar�h�   veya   hukuk�   �l�şk�n�n   
sonlanmasından   �t�baren   10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

F�nans   İşlem   tar�h�   veya   hukuk�   �l�şk�n�n   
sonlanmasından   �t�baren   10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Meslek�   Deney�m   İst�hdamın   sonlanmasından   �t�baren   
10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Pazarlama   
İşlem   tar�h�   veya   hukuk�   �l�şk�n�n   
sonlanmasından   �t�baren   10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Görsel   ve   İş�tsel   Kayıtlar   İşlem   tar�h�   veya   hukuk�   �l�şk�n�n   
sonlanmasından   �t�baren   10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Sağlık   B�lg�ler�     15   yıl   
Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Ceza   Mahkûm�yet�   Ve   
Güvenl�k   Tedb�rler�     

İst�hdamın   sonlanmasından   �t�baren   
10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

A�le   B�lg�ler�   
İst�hdamın   sonlanmasından   �t�baren   
10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Çalışma   Ver�s�   
İst�hdamın   sonlanmasından   �t�baren   
10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Web   S�tes�   Kullanım   
Ver�ler�   2   Yıl   Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   

eden   �lk   per�yod�k   �mha   



  

EK   2-     K�ş�sel   Ver�   Saklama,   İmha   �le   Görevl�   Personel   Tablosu   
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süres�nde   

İt�bar   Yönet�m�   B�lg�s�   10   Yıl   
Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Olay   Yönet�m� B�lg�s�     10   Yıl   
Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

İmza   B�lg�ler�  10   Yıl   
Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

S�gorta   B�lg�ler�   İst�hdamın   sonlanmasından   �t�baren   
10   yıl   

Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Araç   B�lg�ler�   10   Yıl   
Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Uyum   B�lg�ler�   10   Yıl   
Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

Denet�m   ve   Teft�ş  10   Yıl   
Saklama   süres�n�n   b�t�m�n�   tak�p   
eden   �lk   per�yod�k   �mha   
süres�nde   

PERSONEL   GÖREV   SORUMLULUK   

Personel   Sorumlusu   Uygulama   sorumlusu  

Görev�  �ç�ndek�  süreçler�n     
saklama  süres�ne    
uygunluğunun  sağlanması  �le    
per�yod�k  �mha  süres�     
uyarınca  k�ş�sel  ver�  �mha      
sürec�n�n   yönet�m�   

İdar�   Mal�   İşler   Sorumlusu   Uygulama   sorumlusu  

Görev�  �ç�ndek�  süreçler�n     
saklama  süres�ne    
uygunluğunun  sağlanması  �le    
per�yod�k  �mha  süres�     
uyarınca  k�ş�sel  ver�  �mha      
sürec�n�n   yönet�m�   

  Uygulama   sorumlusu  

Görev�  �ç�ndek�  süreçler�n     
saklama  süres�ne    
uygunluğunun  sağlanması  �le    
per�yod�k  �mha  süres�     
uyarınca  k�ş�sel  ver�  �mha      
sürec�n�n   yönet�m�   



EK   3-   K�ş�sel   Ver�ler�   Koruma   Kom�tes�   İç   Yönerge   
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