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GİRİŞ 

Kişisel verilerin korunması, GFK Teks0l Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirke0 (“Şirket”) için büyük 
önem arz etmekte olup, bu konuda azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu doğrultuda, kişisel 
verilerin kişilerin beklen0leri ile tutarlı bir şekilde ve yasalara uygun olarak işlenmesi, Şirke0mizin 
temel yapı taşlarından biridir. 

Bu bakımdan Şirke0miz, faaliyetleri sırasında elde etmiş olduğu kişisel verileri başta Anayasa olmak 
üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun), Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 
Edilmesi veya Anonim Hale Ge0rilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve diğer ilgili mevzuata 
uygun şekilde hazırlanan işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Poli0kası’nda (“PoliDka”) belir0len genel 
prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklamakta ve imha etmektedir. 

POLİTİKA’NIN AMACI VE KAPSAMI 

İşbu Poli0ka ile Şirke0miz, Kanun kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetlerine konu olan 
çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, hissedarlarımızın, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, 
işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü 
kişilerin kişisel verilerinin saklanması ve imha edilmesine ilişkin Şirket’in genel ilke ve prensiplerinin 
ortaya konulmasını ve bu hususlarla ilgili mevzuatla belirlenen yükümlülüklerin yerine ge0rilmesini 
hedeflemiş0r. 

İşbu Poli0ka, Şirke0mizin Kanun kapsamındaki veri işleme faaliyetlerine konu olan tüm kişisel 
verileri kapsamaktadır. Ayrıca, işbu Poli0ka’da aksi belir0lmedikçe, Poli0ka ile a`f yapılan belge ve 
dokümanlar hem basılı hem de elektronik kopyaları kapsamaktadır. 

TANIMLAR 
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İşbu Poli0ka’da içerik aksini gerek0rmedikçe: 

“Açık Rıza” Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza, 

“Alıcı Grubu” Veri sorumlusu tarabndan kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi 
kategorisi, 

“Anayasa” Türkiye Cumhuriye0 Anayasası, 

“Elektronik Ortam” 

“Elektronik Olmayan Ortam” Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, 
değiş0rilebildiği ve yazılabildiği ortamlar, 

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar, 

“Bilgi Güvenliği PoliDkası” GFK Teks0l’in işlecği sistem, bilgi ve varlıkların gizlilik, bütünlük ve 
erişilebilirliğinin sağlanması için gerekli gereksinimleri tanımlamak amacıyla hazırlanan ve Kişisel 
Veri Güvenliği yöne0mini de içinde barındıran poli0ka, 

“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 ge0rilmesi, 

“Kayıt Ortamı” Tamamen veya kısmen otoma0k olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin 
parçası olmak kaydıyla otoma0k olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü 
ortam, 

“Kişisel Veri” Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (örn. ad-soyad, 
TCKN, e-posta, adresi, doğum tarihi, kredi kar` numarası, banka hesap numarası - Dolayısıyla tüzel 
kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir), 

“Kişisel Veri Sahibi” Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, 

“Kişisel Verilerin İşlenmesi” Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otoma0k olan ya da 
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otoma0k olmayan yollarla elde edilmesi, 
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiş0rilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale ge0rilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleş0rilen her türlü işlem, 

“Kurul” Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 

“Özel Nitelikli Kişisel Veri” Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya 
diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiye0 
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve gene0k veriler, 

“Periyodik İmha” 
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POLİTİKA İLE DÜZENLENEN KAYIT ORTAMLARI 

Şirke0mizin Kanun kapsamındaki veri işleme faaliyetlerine konu olan ve tamamen veya kısmen 
otoma0k olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otoma0k olmayan 
yollarla işlenen kişisel verilerin saklandıkları ortamlar, detaylı bir şekilde aşağıdaki tabloda 
belir0lmektedir. Söz konusu ortamlarda, Ek-1’de yer alan Saklama ve İmha Süreleri Tablosunda 
(“Saklama Tablosu”) belir0len süreler boyunca kişisel verileri içeren kayıt, belge, doküman ve 
raporlar operasyonel verimlilik göze0lerek farklı kayıt ortamlarında işbu Poli0ka’ya uygun olarak 
saklanır ve imha edilir. Bu ortamların başlıcalarına aşağıda yer verilmektedir. 

Elektronik Ortamlar Elektronik Olmayan Ortamlar 
✓ Ortak sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veri tabanı, web, dosya paylaşım vb.) 
✓ Yazılımlar (ERP yazılımları, ofis yazılımları, portal) 
✓ Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarları, saldırı tespit ve engelleme sistemleri, Log yöne0mi 

sistemleri, Veri sızın`sı önleme sistemleri vb.) 
✓ Kişisel bilgisayarlar (masaüstü, dizüstü) 
✓ Mobil cihazlar (telefon vs.) 
✓ Op0k diskler (CD, DVD vb.) 
✓ Çıkar`labilir bellekler (USB, habza kar` vb.)  
✓ Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi 
✓ IP telefonlar Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş deoeri vb.) 
✓ Yazılı, basılı, görsel ortamlar 
✓ Fiziki klasörler (Birim arşivleri, Çalışan klasörleri, dava dosyaları vb.) 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI GEREKTİREN SEBEPLER 
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Şirke0miz, kişisel veri işleme faaliyetlerinde aşağıdaki ilkeleri esas almaktadır:  

• hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olunması, 
• kişisel verilerin doğru ve gerek0ğinde güncel olmasını sağlama,  
• belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme,  
• işlendikleri amaçla bağlan`lı, sınırlı ve ölçülü olma, ve 
• ilgili mevzuaqa öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

etme. 

Şirke0miz, yukarıda bahsi geçen ilkelerle uyumlu şekilde, [gsteks0l.com/gs_hukuk.php] adresinden 
paylaşılan GFK Teks0l Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirke0 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 
Poli0kası ve çalışanlarla paylaşılan GFK Teks0l Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirke0 Çalışanları 
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Poli0kası’nın (“KVK PoliDkaları”)ilgili maddelerinde yer alan 
kişisel veri işleme amaçlarıyla ve aşağıda belir0len Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan 
kişisel verilerin işlenme şartlarına is0naden kişisel verileri saklamakta ve kullanmaktadır. Söz konusu 
şartların tamamının ortadan kalkması halinde, Şirke0miz kişisel verileri re’sen veya kişisel veri 
sahibinin talebi üzerine imha etmektedir. Kanun’da yer alan ve Şirke0mizce uyulan kişisel veri 
işlemenin hukuka uygunluk sebepleri aşağıdaki gibidir: 

(a) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası 
belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. 

(b) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde açık rızası alınmadan hukuka 
uygun olarak işlenebilecek0r. 

(c) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Alınamaması 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik 
tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin haya` veya beden bütünlüğünü 
korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri 
işlenebilecek0r.  

(d) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 

(e) Hukuki Yükümlülük 

Şirke0mizin hukuki yükümlülüklerini yerine ge0rmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde 
kişisel veri sahibinin verileri işlenebilecek0r. 

(f) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini AlenileşDrmesi 

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarabndan alenileş0rmiş olması halinde ilgili kişisel veriler 
alenileş0rme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecek0r.  

(g) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri 
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KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİ İŞLEMİ İLE İLGİLİ UYGULANAN 
YÖNTEMLER  
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Şirke0miz, işbu Poli0ka’nın 6 ncı maddesinde açıklanan hallerde kişisel verileri aşağıdaki 
yöntemlerle silmekte, yok etmekte veya anonim hale ge0rmektedir. Şirke0miz, kişisel verilerin 
imhasında azami dikkat ve özeni göstermektedir. Bu kapsamda alınan önlemler işbu Poli0ka’nın 8 
inci maddesinde düzenlenmektedir. Şirke0miz, Kanun’un 12’nci maddesi ve Yönetmelik hükümleri, 
yukarıda belir0len genel ilkeler ile işbu Poli0ka ve Kurul kararları uyarınca aşağıda belir0len hususlar 
ile ilgili teknolojik imkânlar ve uygulama maliye0ne göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 
İmha kapsamında gerçekleş0rilen tüm işlemler Şirke0miz tarabndan kayıt al`na alınmakta ve söz 
konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanmaktadır. 
Şirke0miz, Kurul tarabndan aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya 
anonim hale ge0rme yöntemlerinden uygun olanını teknolojik imkânlar ve uygulama maliye0ne 
göre seçmekte olup, kişisel veri sahibinin talebi halinde uygun yöntemin gerekçesini açıklamaktadır. 

(a) Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 
kullanılamaz hale ge0rilmesi işlemidir.  

Bu kapsamda Şirke0miz, kişisel verileri silme işlemi için aşağıdaki yöntemleri uygulamaktadır: 

Veri Kayıt Ortamı Açıklama 
Sunucularda yer alan kişisel veriler Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını 
gerek0ren süre sona erenler için sistem yöne0cisi tarabndan ilgili kullanıcıların erişim yetkisi 
kaldırılarak silme işlemi yapılır. 
Elektronik ortamda yer alan kişisel veriler Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden 
saklanmasını gerek0ren süre sona erenler, veri tabanı yöne0cisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir 
şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale ge0rilir. 
Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını 
gerek0ren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu kişi/kişiler hariç diğer çalışanlar için 
hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale ge0rilir.  
Taşınabilir medyada bulunan kişisel veriler Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel 
verilerden saklanmasını gerek0ren süre sona erenler, sistem yöne0cisi tarabndan şifrelenerek ve 
erişim yetkisi sadece sistem yöne0cisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda 
saklanır. 

(b) Kişisel Verilerin Yok Edilme Yöntemleri 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarabndan hiçbir şekilde erişilemez, geri 
ge0rilemez ve tekrar kullanılamaz hale ge0rilmesi işlemidir.  

Bu kapsamda Şirke0miz, kişisel verileri yok etme işlemi için aşağıdaki yöntemleri uygulamaktadır: 

Veri Kayıt Ortamı Açıklama 
Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını 
gerek0ren süre sona erenler, TPR.SRM.STD.0043 Bilgi Varlıkları ve Risk Yöne0mi Standardı’nda yer 
alan “Varlık Sınıb Yöne0mi Kuralları" tablosunda belir0len yöntemlere göre (çapraz kesimli kağıt 
imha makineleri kullanılarak) yok edilir. 
Op0k/Manye0k medyada yer alan kişisel veriler Op0k medya ve manye0k medyada yer alan kişisel 
verilerden saklanmasını gerek0ren süre sona erenler,  TPR.BTM.STD.0058 Bilgi Varlığı Nakil ve İmha 
Standardına belir0len (torna atölyesinde kullanılamaz hale ge0rme, preslenerek a`k alıcısı firmaya 
gönderilme gibi) işlemlere göre yok edilir.   
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KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI, HUKUKA AYKIRI 
OLARAK İŞLENMESİ VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİ VE HUKUKA UYGUN 
OLARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER 
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Şirke0miz, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve 
erişilmesinin önlenmesi ile hukuka uygun olarak imha edilmesi konusunda azami dikkat ve özeni 
göstermekte olup, Kanun’un 12’nci maddesi ile 6 ncı maddesinin 4 üncü bkrası gereği özel nitelikli 
kişisel veriler için Kurul tarabndan belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler ve Yönetmelik 
hükümleri, yukarıda belir0len genel ilkeler ile işbu Poli0ka ve Kurul kararları uyarınca aşağıda 
belir0len hususlar ile ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliye0ne göre gerekli teknik ve idari 
tedbirleri almaktadır: 

• Teknik Tedbirler 

• Periyodik olarak gerçekleş0rilen iç ve dış sızma (Penetrasyon) testleri ile bilişim sistemlerine 
yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.  

• Bilgi güvenliği olay yöne0mi ile gerçek zamanlı yapılan analizler, güvenlik operasyon merkezi 
hizme0 ve siber is0hbarat hizme0 alımı sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek 
riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir. 

• Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal 
ak0f dizin ve kri0k uygulamalar üzerinden güvenlik poli0kaları aracılığı ile otoma0k olarak 
yapılmaktadır. Aynı zamanda periyodik olarak yetki gözden geçirmeleri gerçekleş0rilmektedir. 

• Kurum uygulamaları ve sistemlerinde kullanıcı hesap yöne0mi ve şifre yöne0m sistemi 
uygulanmaktadır. 

• Tüm kurum ağında segmentasyon, erişim kontrol listeleri, kri0k sistem ağ cihazlarına erişim 
yetkilendirme, kablolu ve kablosuz ağ güvenliği uygulanmaktadır.  

• Kurum içerisinde yapılan uygulama geliş0rme faaliyetleri güvenli sistem mühendisliği 
prensipleri, güvenli yazılım geliş0rme standartları çerçevesinde gerçekleş0rilmektedir.  

• Kurum sistemlerinin tanımlı olduğu bir yedekleme stratejisi vardır ve seneden bir defa 
minimum verinin bütünlüğü ile ilgili test gerçekleş0rilmektedir.  

• Veri sızın`sı önleme yazılımları kullanılmaktadır. 
• Bilişim sistemleri teçhiza`, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler 

alınmaktadır. 
• Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem 

odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme 
sistemi (log yöne0mi), yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin 
sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik 
duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) 
önlemler alınmaktadır. 

• Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere 
uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller 
yapılmaktadır. 

• Şirket içerisinde erişim ve yetkilendirme prosedürleri oluşturulmuş olup uygulaması IT 
tarabndan takip edilmektedir. Bu prosedürler kişisel verilerin korunması açısından da teminat 
oluşturmaktadır. 

• Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt al`na alınarak uygunsuz erişimler 
veya erişim denemeleri kontrol al`nda tutulmaktadır. 

• Şirket, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için 
gerekli tedbirleri almaktadır. 

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarabndan elde edilmesi halinde bu durumu 
Kişisel Veri Sahibi’ne ve Kurula bildirmek için buna uygun bir prosedür ve altyapı 
oluşturulmuştur.  

• Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı poli0ka belirlenmiş0r. 
• Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri 

güvenliği konusunda eği0mler verilmiş, gerekli taahhütler alınmış, verilere erişim yetkisine 
sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmış`r. 

• Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel 
halde tutulmaktadır. 
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KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE YER ALANLARIN 
UNVANLARI, BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARI 

Şirke0miz, kişisel verilerin saklanması ve imha edilmesi süreçlerinde yer alan kişileri, kişisel verilerin 
korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte 
ve eğitmektedir. Bu kapsamda, Şirke0miz çalışanları ve/veya görevleri dolayısıyla kişisel verileri 
öğrenen kişiler, bahse konu bilgileri Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyun olarak 
saklamakta ve imha etmektedir. Bu yükümlülük, ilgili kişilerin görevden ayrılmalarından sonra da 
devam etmektedir. 

Bu kapsamda, Şirke0mizin saklama ve imha süreçlerinde yer alan kişilere ilişkin detaylar aşağıda 
açıklanmaktadır: 

Unvan Birim Görev 

Genel Müdür Genel Müdürlük Çalışanların Poli0ka’ya uygun hareket etmesinden 
sorumludur. 
Başhukuk Müşaviri ve Rekabet Uzmanı/Hukuk Müşaviri Hukuk Başmüşavirliği P o l i 0 k a ’ n ı n 
hazırlanması, geliş0rilmesi ve ilgili ortamlarda yayımlanmasından sorumludur. 
Bilgi Teknolojileri Direktörü ve Siber Güvenlik ve Risk Müdürü  Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 
Poli0ka’nın uygulanmasında ih0yaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur. 
Şirke0n diğer iş birimi Direktör ve Müdürleri Diğer Birimler G ö r e v l e r i n e u y g u n o l a r a k 
Poli0ka’nın yürütülmesinden sorumludur. 
 

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 

Şirke0miz, kişisel verileri ancak ilgili uymakla yükümlü olduğu mevzuaqa belir0ldiği veya işlendikleri 
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda Şirke0miz, kişisel verileri 
Saklama Tablosu’nda belir0len azami süreler boyunca saklamakta ve sonrasında imha etmektedir. 

Kişisel veri sahibinin, Şirke0mize başvurarak kendisine ait kişisel verilerin imha edilmesini talep 
etmesi halinde Şirke0miz: 

(a) kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa: 

(i) kişisel veri sahibinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve kişisel veri sahibine 
bilgi verir, ve 

(ii) talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa, bu durumu üçüncü kişiye 
bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder. 

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, kişisel veri sahibinin talebini 
Kanun’un 13’üncü maddesinin üçüncü bkrası uyarınca gerekçesini açıklayarak reddedilebilir ve ret 
cevabını kişisel veri sahibine en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir. 

PERİYODİK İMHA  
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Hizmete Özel / Confiden0al

İşbu Poli0ka 19.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş0r. Poli0ka değişen şartlara ve mevzuata uyum 
sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecek0r. Güncel Poli0ka internet sitesinde yayımlandığı 
tarihte yürürlüğe girecek0r. 

İşbu Poli0ka ile Kanun, Yönetmelik ve GFK Teks0l Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirke0 Kişisel Verilerin 
Korunması ve İşlenmesi Poli0kası hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Kanun, 
Yönetmelik ve GFK Teks0l Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirke0 Kişisel Verilerin Korunması ve 
İşlenmesi Poli0kası’nda yer alan hükümler geçerli olacak`r. 

Şirke0miz, kişisel verileri imha etme yükümlülüğünün ortaya çık`ğı tarihi takip eden ilk periyodik 
imha işleminde, kişisel verileri imha etmektedir. Bu kapsamda Şirke0miz, kişisel verileri imha etme 
yükümlülüğünün ortaya çıkması halinde kişisel verileri Ocak ve Temmuz aylarının son haoasında 
olacak şekilde, 6 aylık periyotlar halinde imha işlemine tabi tutmaktadır.  

Şirket tarabndan, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;  
i. Süreçlere bağlı olarak gerçekleş0rilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili 

kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde; 
ii. Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıqa;  
iii. Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Poli0kasında yer alır.  

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde güncellemeler yapılır. Saklama süreleri 
sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale ge0rme işlemi Bilgi 
Teknolojileri Direktörlüğü ve ilgili veriyi saklayan birim tarabndan yerine ge0rilir. 

YÜRÜRLÜK 
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Hizmete Özel / Confiden0al

EK – 1 Saklama ve İmha Süreleri Tablosu 

Sabn Alma & Ürün 
Tedarik 

Birimlerin talepleri doğrultusunda alınan 
hizmete ve malzemeye ait faturaların 
birimlere ile0lmesi ve kontrol

Sözleşmenin sona 
ermesinden i0baren 10 
Yıl

Telefon ve mail yolu ile tedarikçilerle 
ile0şime geçerek fiyat teklifi toplanması ve 
sa`n alma işlemlerinin gerçekleş0rilmesi

Sözleşmenin sona 
ermesinden i0baren 10 
Yıl

İdari İşler 

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması 2 Yıl

Şüpheli şahısların görüntü, kimlik, araç 
plakası ve eşgal gibi bilgilerinin yetkililerle 
paylaşımının yapılması 30 Gün

Şirket yerleşkelerine gelen araçların model, 
plaka, renk gibi bilgilerinin ve şoförlerinin 
bilgilerinin güvenlik amacıyla tutulması 30 Gün

Farklı kaynaklardan çalışanlar hakkında 
gelen ihbarların değerlendirilmesi, 
soruşturma yürütülmesi, çalışanın takip 
edilmesi, gerekli hallerde emniyete bilgi 
verilmesi 30 Gün

Şirket içi lokasyonların güvenlik amacıyla 
kayıt al`na alınması 30 Gün

Şirket yerleşkelerindeki belli bölümlere 
yalnızca belirli çalışanların erişiminin 
sağlanması için gerekli düzenlemelerin 
yapılması

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl

Şirket yerleşkelerinde/ dükkanlarında 
bulunan sahipsiz eşyaların kayıtlanması 
(tutanak tutulması), emniyete teslim 
edilmesi 31 Gün

Pazarlama bölümünde çalışan personelin 
takibine ilişkin, şirket kural ve ih0yaçlarına 
uygun olarak kullanıldığının izlenmesi 30 GÜN

Çalışanların giriş çıkış saatlerinin takiplerinin 
sağlanması

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl

ÜreDm

Üre0m süreçlerinin planlanabilmesi için 
personellere ilişkin yeterlilik analizi ve 
gerekli personelin alınması süreci

Sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Üre0len ürünün verimliliğine/kalite 
süreçlerine ilişkin değerlendirmelerin 
yapılması 

Sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

 0



Hizmete Özel / Confiden0al

Kalite

Dış iş ortakları/tedarikçilerden dene0m/
kalite/mevzuata uygunluk/ürün güvenlik 
değerlendirmesi hizme0 alınması. Numune 
kontrolleri yapılması

Sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Depo Takip&Sevkiyat

Depo girişi, müşteriye ürünün ulaş`rılması, 
depolar arası transfer işlemlerinin 
sağlanması

Sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Kargo firması ile işlemlerin yürütülmesi ve 
sözleşmelerin takibi 

Sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Finansman

Çalışanların Sosyal Güvenlik Prim 
Ödemelerinin yapılması

Sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Peşin ödenen Giderler, masraf formları, 
Şirket banka hesapları, personel hesapları 
ödemelerinin planlanması

Sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Müşteri ve/veya tedarikçilere ilişkin tahsilat 
süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

İcra dairelerinden gelen maaş haciz 
ibranamesi doğrultusunda çalışanın 
maaşından kesilen tutara ilişkin ilgili İcra 
Dairesine ödeme yapılması

Sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Maaş, yan haklara ilişkin harcamalar, ücret 
avansları, seyahat harcamaları, şirket kredi 
kar` harcamaları, bordro kesin0leri gibi 
muhasebesel süreçlerinin yürütülmesi 

Sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Muhasebe

Müşteriden alacağa karşılık güvence bedeli 
alınması 

Sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Borç alacak durumunun takibi yapılması 

Sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Muhtasar beyannamelerin düzenlenmesi 
Türk Ticaret kanunlarına 
göre 10 yıl

Çalışanların maaş, kıdem tazmina`, prim, 
masraf ve avans taleplerinin karşılanması

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl

Günlük ödemelerinin yapılması, temimat ve 
fatura ödeme süreçlerinin takibi

Hizmet sözleşmesinin 
veya iş sözleşmesinin 
sona ermesinden i0baren 
10 Yıl

Çalışan aday başvurularının alınması ve 
değerlendirilmesi

Çalışan aday 
başvurusunun olumsuz 
değerlendirilmesinden 
i0baren 10 Yıl 
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İnsan Kaynakları

İşe alınan çalışan personel yaka/giriş kar`, 
yemek kar` tesisi

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Çalışanların bağlılıklarının ve 
memnuniyetlerinin ölçülmesi amacıyla 
anket faaliyetlerinin yürütülmesi

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Şirket içi etkinliklerin planlanması, etkinliğe 
ka`lımının sağlanması veya etkinlik sırasında 
kurumsal ile0şim faaliyetlerinin yürütülmesi

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Çalışan puantaj kayıtlarının performans 
ölçümü amacıyla tutulması, çalışanın 
ödüllendirilmesi

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Yıllık, mazeret vb. izin taleplerinin alınması 
ve çalışanların yıllık izinlerinin kullanımının 
sağlanması

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Çalışanlarla gerçekleşen hukuki 
uyuşmazlıklara delil sunma 

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

SGK giriş ve çıkışları, İŞKUR bildirimleri 
süreci, emeklilik primi tahakkuku ve vergi 
raporlarının Hazırlanması 

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Disiplin süreçlerinin yürütülmesi 

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Acil durumların gerçekleş0ği hallerde 
toplanma noktalarında yapılacak sayım için 
acil durum kişi listelerinin çıkarılması

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Acil durumlarda çalışan ya da yakınlarıyla 
ile0şim kurulması

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

İşe giriş ve periyodik muayeneler

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

İSG uzmanı tarabndan mevzuat zorunluluğu 
İSG eği0mlerinin verilmesi

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

6331 sayılı kanun ve İşyerlerinde Acil 
Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince; iş 
kazası ile ilgili rapor hazırlamak ve 3 iş günü 
içerisinde SGK'ya bildirimde bulunmak

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

Gebelik belgelerinin koordinasyonu 

İş akdinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl 

İnternet sitesine üyelik işlemlerinin 
gerçekleş0rilmesi 

Üyelik sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl
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Pazarlama&Sabş

İnternet sitesine üye olmadan alışveriş 
yapılması 

Üyelik sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl

İnternet sitesinde çerezlerin toplanılması 

Üyelik sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl

Şirket haricinde diğer sa`ş sitelerinde 
ürünlerin sa`şının gerçekleş0rilmesi ve 
müşterilerin iade/değişim taleplerinin 
yerine ge0rilmesi 

Üyelik sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl

Sa`n alınan ürünlerin kargo ile gönderilmesi 
ya da mağazadan teslim edilmesi

Üyelik sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl

Ürün sa`şından bağımsız olarak veya 
ürünler il ilgili, şirket ve hizmetle ilgili talep 
ve şikayetlerin çağrı merkezi, şikayet var 
veya sosyal medya üzerinden alınması, 
değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Üyelik sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl

Şirke0n sisteminde kayıtlı gerçek kişilerin 
sistemsel bilgilerinin doğruluğunu kontrol 
etmek, güncelleme yapmak

Üyelik sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl

Müşteriye ürün / hizmet sa`mı esnasında 
sa`ş işlemlerinin tamamlanması için fatura 
kesilmesi

Üyelik sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl

Çekim faaliyetleri için yıl içerisinde 
gerçekleş0rilen 3. kişilere ait organizasyon, 
toplan`lar ve ak0viteler kapsamında 
seyahatlerinin organize edilmesi, ulaşım ve 
konaklama için rezervasyonları ve bilet 
alımlarının yapılması

Üyelik sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl

Facebook, Twiqer, Instagram gibi sosyal 
medya hesapları üzerinden pazarlama / 
çekiliş / hediye faaliyetlerinin yapılması ve 
ödüllerin dağı`lması

Üyelik sözleşmesinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl

ARGE Tedarikçiler ile gerekli numuneler için 
ile0şime geçilmesi

İş ilişkisinin sona 
ermesinden i0baren 10 
yıl
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