KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
I.GİRİŞ
I.I. AMAÇ
7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) Kanun, kişisel verileri, bunların işlenmesini ve korunmasının ne anlama geldiğini,
kişisel verilerin işlenmesinin ve korunmasının usul ve esaslarını belirlemekte, söz konusu usul
ve esaslara uyulmaması halinde yaptırımları tespit etmektedir. Anılan Kanun, kişisel verileri
işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel
kişiler hakkında uygulanacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) işbu Kişisel Verileri
Saklama ve İmha Politikasına (“Politika”), dayanak teşkil etmektedir. 6698 sayılı Kanun olmak
üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyumun sağlanması
www.miske.com.tr sitesinin faaliyetlerini yürüten MEHMET KILINÇ (“SİTE”) öncelikleri
arasında yer alır.
İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası www.miske.com.tr üye olunurken elde edilen
kişisel verilerin saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
I.II. KAPSAM
SİTE çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait
kişisel veriler bu Politika kapsamında olup SİTE’nin sahip olduğu ya da SİTE tarafından
yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik
faaliyetlerde bu Politika uygulanır.
I.III. YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK
Politika, SİTE, tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Politikanın
tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi
güncellenecektir. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Politika ’da değişiklik
ve güncellemeler yapılabilecek olup ilgili internet sitesi üzerinden kişisel veri sahiplerine
sunulabilecektir.
II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
II.I. İLKELER
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “Genel İlkeler” başlıklı 4. Maddesinde kişisel verilerin
işlenmesine ilişkin genel ilkeler sayılış olup SİTE veri sorumlusu olarak yürüttüğü kişisel veri
işleme faaliyetlerinde işbu ilkelere uyumlu olarak hareket edecektir.
-Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
- Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
- Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme- İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü
Olma
- İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza
Etme

II.II. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Kanunun 3’üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. 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, SİTE faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme
amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.
II.III. SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, SİTE 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.
III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerin aktarılması da bir tür veri işleme faaliyetidir.
SİTE, Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirlenen şartların oluşması halinde kişisel verileri
yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.
IV. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASINA İLİŞKİN İDARİ VE
TEKNİK TEDBİRLER
SİTE idari tedbirler kapsamında;
i.
Saklanan kişisel verilere SİTE içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile
sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi
de dikkate alınır.
ii.
İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi
hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
iii.
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.
iv.
Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve
personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli
eğitimleri verir.
v.
Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla
gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik
zafiyetlerini giderir.
vi.
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.
vii.

Teknik Tedbirler:

viii.

SİTE idari tedbirler kapsamında;

ix.

Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.

x.
Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki
analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
xi.
Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının
temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
xii.
Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin
kontrolünü sağlar.
xiii. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol
altında tutulmasını sağlar.
xiv. Kişisel verilerin yok edilmesini geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak
şekilde sağlar.
xv.
Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortamı, bilgi
güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veya kriptografik yöntemler ile korur.
xvi. Özel nitelikli kişisel verileri üzerinde gerçekleşen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının
güvenli olarak logolanmasını sağlar.
xvii. Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerini sürekli takip ederek gerekli
güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırılmasını sağlar.
xviii. Özel nitelikli kişisel verilere bir yazılım aracılığı ile erişilen durumlarda bu yazılıma ait
kullanıcı yetkilendirmelerini yaparak bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak
yaptırılmasını sağlar.
xix. Özel nitelikli kişisel verilere uzaktan erişim gereken hallerde en az iki kademeli kimlik
doğrulama sistemi sağlar.
xx.

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.

V. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
V.I. SİTE’NİN VERİ SAHİPLERİNİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
6698 Sayılı Kanun’un 10. maddesinde kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında kişisel veri
sahiplerinin aydınlatılması gerektiği belirtilmiştir. SİTE, bu doğrultuda ilgili mevzuatta
belirtilen diğer kişisel veri işleme faaliyeti genel ilkelerine uygun olarak kişisel veri sahiplerini
kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında;
i.
ii.
iii.

Kendisi ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin işlenme amacı,
Kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı,

iv.
v.

Kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve
Veri sahibinin 6698 sayılı Kanun’da sıralanan hakları

konusunda veri sahibini bilgilendirir.
V.II. KİŞİSEL VERİ SAHİBİN HAKLARI VE BAŞVURUSU HALİNDE İZLENECEK
USUL VE ESASLAR
Kanun’un 11. maddesinde ise kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar şunlardır:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

vii.
viii.
ix.

Kişisel verilerinin 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 ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
Hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
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.

Kişisel veri sahipleri bu bölümün yer alan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek
bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle
SİTE’ den temin edilebilecek başvuru dilekçesini doldurup imzalayarak SİTE ’ye
iletebileceklerdir:
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi
tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname
bulunmalıdır.
Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması
veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; SİTE’nin cevabını öğrendiği tarihten
itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette
bulunabilir.
VI. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNE İLİŞKİN İLKELER
Kişisel veriler, SİTE tarafından ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca ve hukuki
yükümlülükleri doğrultusunda saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca
saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler SİTE’nin o
veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlantılı olarak SİTE’nin uygulamaları ile ticari teamüller
doğrultusunda işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. İşlenme amacı sona ermiş kişisel veriler ile kişisel
veri sahipleri tarafından silinmesi/anonimleştirilmesi talep edilmiş olan kişisel veriler, ilgili

mevzuat ve SİTE’nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; yalnızca olası
hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri
sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. SİTE kişisel
verilerin saklanma sürelerini belirlerken ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı sürelerini esas
almaktadır. Bu amaç doğrultusunda saklanan kişisel verilere yalnızca ilgili hukuki
uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman sınırlı kişiler tarafından erişilmekte olup bu amaç
dışında başka bir amaçla erişilmemektedir. Bu sürenin sonunda da kişisel veriler silinmekte,
yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
VII.
KİŞİSEL
VERİLERİN
SİLİNMESİ,
ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

YOK

EDİLMESİ

VE

Kişisel veriler; • 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 SİTE tarafından kabul edilmesi, • SİTE,
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, SİTE tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok
edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

