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VATAN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

   KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya 

Anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik (“Yönetmelik”), uyarınca yükümlülüklerini yerine 

getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin 

belirlenmesini esasları ile silme ,yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek 

amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla VATAN Plastik San. ve Tic. A.Ş tarafından hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

 Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

 İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi 

 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 kişiler.  

 İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. Kanun : 6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 

 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 

ortam.  

 Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.  

 Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 

edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.  

 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi 

düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da 

sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile 

biyometrik ve genetik verileri.  

 Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi : Kişisel verilerin ,başka verilerle eşleştirilerek dahi 

hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale 

getirilmesi 

 Kişisel verilerin silinmesi : Kişisel verilerin ilgili kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 

kullanılamaz hale getirilmesi 

 Kişisel verilerin yok edilmesi : Kişisel verilerin hiçkimse tarafından  hiçbir şekilde erişilemez, 

geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. 

 Kurul : Kanun kapsamında tanımlanmış olan Kişisel verileri Koruma Kurulu 

 Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan 

kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden 

aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.  
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İlkeler 

Vatan Plastik tarafından kişisel verilerin saklanması ,silinmesi ,imha edilmesi ve anonim hale 

getirilmesinde aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir. 

 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’a ve ilgili mevzuat 

hükümlerine , Kurul kararlarına ve iş bu Politika ya tamamen uygun hareket edilmektedir. 

 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ,anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler 

VATAN tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer kanun/mevzuat uyarınca 

daha uzun süreler ile saklanması gerekmedikçe en az 2 yıl süreyle saklanmaktadır. 

 Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin 

sonunda VATAN tarafından imha edilecektir. 

 Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan 

kalkması halinde , kişisel veriler VATAN tarafından imha edilecektir. 

İlgili kişi tarafından verilerin silinmesi,yok edilmesi veya anonim haline getirilmesi hususlarında 

VATAN PLASTİK’ten talepte bulunulması halinde iletilen talepler 30 iş günü içinde 

cevaplandırılacaktır. Talebe konu verilerin VATAN PLASTİK kişisel verilerin korunması ve ilenmesi 

politikasına uygun olarak üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin 

edilmektedir. 

Saklama ve İmhayı gerektiren sebeplere ilişkin açıklamalar 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler VATAN PLASTİK tarafından özellikle ticari faaliyetlerin 

sürdürülmesi ,hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ,çalışan haklarının ve yan haklarının 

planlanması ve ifası için Kanun ve diğer ilgili mevzuatta sebepleri aşağıda belirtilmektedir. 

 Kişisel verilerin sözleşmelerinin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle 

saklanması, 

 Kişisel verilerin bir hakkın tesisi ,kullanılması ve korunması amacıyla saklanması, 

 Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla VATAN PLASTİK 

‘in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması, 

 Kişisel verilerin VATAN PLASTİK herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla 

saklanması, 

 Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi, 

 Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri 

sahiplerinin açık rızasının bulunması, 

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler VATAN PLASTİK 

tarafından imha edilir. 

 Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin 

değiştirilmesi sebebiyle gerekli olması, 

 Kişisel verilerin işlenmesinin veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, 

 Kanun’un 5. Veya 6. Maddesindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan 

kalkması, 

 Kişisel verilerin işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde ilgili kişinin 

rızasını geri alması, 

 Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürelerin geçmiş olması rağmen , kişisel verileri 

daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması. 
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Saklama ve İmha Süreleri 

VATAN PLASTİK tarafından Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen 

kişisel verilerin saklama ve imha sürelerinin tespiti hususunda mevzuatta bir süre öngörülmüş ise 

bu süreye riayet edilir. Mevzuatta bir süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde 

veya mevzuatta herhangi bir sürenin öngörülmemiş olması durumunda kişisel veriler VATAN 

PLASTİK ‘in  o  veriyi işlerken yürütülen faaliyeti ile bağlı olarak VATAN PLASTİK ‘in uygulamaları ve 

ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesinin gerektiren süre sonunda veri hakkında aşağıdaki 

maddeler kapsamında işlem yapılır. 

1. Kişisel veriler , Kanun ‘un 6. Maddesinde yer alan tanımlama esas alınarak , kişisel veriler 

ve özel nitelikli kişisel veriler olarak ayrılır. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel 

veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve 

saklanmasının VATAN PLASTİK tarafından önem derecesine göre belirlenir. 

2. Verinin saklanmasının Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkeler uygunluğu, verinin 

saklanmasında VATAN PLASTİK ‘ın meşru bir amacının olmadığı gibi hususlar sorgulanır. 

Saklanmasının Kanun’un 4. Maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit 

edilen kişisel veriler imha edilir. 

3. Verinin saklanmasının Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan 

hangisi ve hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar 

çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin 

sona ermesi halinde veriler imha edilir. 

VATAN PLASTİK tarafından belirlene saklama süreleri dolan kişisel veriler her yıl işbu Politika’da yer 

alan usullere uygun olarak imha edilir. Kişisel verilerin imha edilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler 

kayıt altına alınır ve diğer Hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 2 yıl süre ile saklanır. 

Kişisel verilerin saklanması ve imhasında İdari ve Teknik Tedbirler 

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ,hukuka aykırı olarak işlenmemesi, yetkisiz erişilmesinin 

önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Kanun’un 12. Maddesinin ilkeler 

çerçevesinde VATAN PLASTİK tarafından alınmış olan idari ve teknik tedbirler aşağıda belirtilmiştir. 

İdari Tedbirler: 

 Saklanan kişisel verilere VATAN PLASTİK içi erişim iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile 

sınırlıdır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı önem derecesine göre 

dikkate alınır. 

 İşlene kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde , bu 

durumu en kısa sürede ilgilisine bildirir. 

 Kişisel verilerin bulunduğu ortama göre yeterli güvenlik önlemlerinin alınasını sağlar ve bu 

ortama yetkisiz giriş ve çıkışları engeller. 

 Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli 

denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucuna ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini 

giderir. 
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Teknik Tedbirler: 

 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgilerin güvenliğine ilişkin periyodik kontrolleri 

sağlar 

 Çalışana her yıl farkındalık eğitimi verilerek bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri verilerek bilgi 

güvenliğinin şirket kültürü olarak benimsenmesini sağlar 

 Bilgi güvenliği ile ilgili risk ve fırsatları yönetir ve riskleri azaltıcı önlemler alır. 

 Görevi , unvanı ve iş tanımı değişen kullanıcıların erişim haklarını yeniden düzenler. 

 Ayrılan çalışanın  erişim haklarını derhal kaldırır ve bloke eder. 

 Sistemi zararlı yazılım tehditlerine karşı korumak üzere zararlı yazılım önleme programı 

kullanır. 

 Kritik bilgi içeren sistemlerle ilgili çalışılan firmalarla gizlilik anlaşmaları yapar. 

 Veri kaybı önleme yazılımlarını kullanır. 

 Sistemlere giriş için kullanılan şifre veya parolaların belirli periyotlarla değiştirilmesi sağlanır. 

 

Politikanın Yürülüğü ihlali durumları ve yaptırım 

Politika tüm VATAN PLASTİK çalışanlarına duyurularak yürürlüğe girecek ve yürürlüğü itibari ile VATAN 

PLASTİK adına kişisel veri işleyen tüm yetkililer için bağlayıcı olacaktır. 

Politikaya aykırı davranan çalışanlar hakkında VATAN PLASTİK tarafından yaptırımlar uygulanacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi belirli ve anlaşılır yapacak gerekli bilgiler ile 

6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanunun 11. Maddesinde belirtilen hakları kullanmayı talep 

ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi  ; 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması 

kanunu kapsamında veri sahiplerinin kullanmaları için başvuru formunu doldurarak formun imzalı bir 

nüshasını insankaynaklari@vatanplastik.com adresine iletebilirsiniz.  

 

VATAN PLASTİK ’te kişisel verileri işlemeye yetkili çalışan, çalışan ünvanı ve görevini içeren liste gizli 

tutulacaktır. 

EK : Çalışan , çalışan  ünvanı ve görev listesi 
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