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1. AMAÇ ve KAPSAM  
Bu politikanın amacı, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında 
belirtilen şartlarda kişisel verilerin saklama ve imha sürelerinin belirlenmesidir. 

 

Bu politika; veri kayıt sisteminin bir parçası olan, otomatik olan veya otomatik 
yollarla işlenmeyen tüm kişisel verileri, kişisel verilerin sahiplerini ve kişisel veriyi 
işleyen kişileri kapsamaktadır. 

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA ve İMHA SÜRELERİ  
SERHATGAZ, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması 
Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu 
kişisel verileri silme, yok etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk 
periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder 

 

Kişisel Veri Grubu  Saklama Süresi   
  

 Hizmet akdi süresince iş kazası/meslek 
 hastalığına maruz kalmamış çalışanlar 

 açısından hizmet ilişkisinin sona erdiği 
 tarihten   itibaren   15   yıl   süreyle 
 muhafaza   edilir. Süre,  fasılalı 

 çalışmalarda son çalışma döneminin 
 sona  erdiği  tarihten  itibaren  işlemeye 
 başlar.        

Personel Özlük Bilgileri Hizmet akdi süresince iş kazası/meslek 
 hastalığına maruz kalmış yahut bu riski 
 taşıyan çalışanlar açısından özlük 

 kayıtları,  iş kazası tarihi/meslek 
 hastalığı tespit tarihini müteakip 15 yıl 
 süreyle saklanabilir.   Bu durumda 

 saklama   süresi   olarak   uzun   olan 
 süre(hizmet  ilişkisinin hitamından 
 itibaren 15 yıl / kaza-tespit tarihinden 
 itibaren 15 yıl) uygulanır.    

Çalışanların Kişisel Sağlık 
Çalışanın  işten   ayrılma  tarihinden 

itibaren 15 yıl süreyle çalışanların kişisel 
Dosyaları 

sağlık dosyaları saklanır 
   

    

İş Başvuru Formları ve Diğer 
En fazla 3 yıl olmak üzere özgeçmişin 

güncelliğini kaybedeceği süre kadar 
Ekleri 

saklanır. 
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   Müşteri  Bilgilerinden, Türk  Ticaret  
   Kanunu md.82 uyarınca; ticari defter ve  
   kayıtlara dayanak teşkil eden faturaların  
   düzenlenmesine  esas bilgiler, anılan  
   kanun maddesi gereği 10 yıl süre ile,  

 Müşteri Bilgileri bunun dışındaki Müşteri Bilgileri  ise  
   fiziksel  ortamda  işlendikleri  amaç  için  
   gerekli olan süre kadar, dijital ortamda  

   ise sınırsız süre ile 27001 Bilgi Yönetim  

   Sistemi    güvenlik   kriterleri  
   doğrultusunda saklanır.      

 Ziyaretçi Bilgileri 2 yıl süre ile saklanır.      
         

   Şirketin  İşbirliği İçinde Olduğu  
 

Şirket’in İşbirliği İçinde Olduğu 
Kurum/Firmaların Şirketin ile olan  

 
iş/ticari   ilişkisi   süresince   ve   sona 

 

 
Kurum/Firmalar Tarafından 

 

 
ermesinden itibaren Türk 

 
Borçlar 

 

 

Şirket ile Paylaşılan Kişisel Veriler 
  

 Kanunu md.146 uyarınca 10 yıl süre ile  

   saklanır.          

   Fiziksel kayıtlar 2 yıl süre ile saklanır.  

 Potansiyel Müşteri Bilgileri 
Dijital kayıtlar lisans süresi boyunca 

 
    

   saklanır.          

   Fiziksel kayıtlar 1 yıl süre ile saklanır.  

 Talep, Şikâyet ve Öneri            

 Başvuruları Dijital kayıtlar lisans süresi boyunca  

   saklanır.           
 

Saklama süresi dolan kişisel veriler Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikasında 
belirtilen yöntemler ile imha edilirler. 

 

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR 
3.1.  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
3.2.  Kişisel Veri İşlem Formu  
3.3.  Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası 
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