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1. AMAÇ 

 

Kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, Koluman 

Otomotiv Endüstri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile http://koluman-

otomotiv.com.tr/kisisel-verilerin-islenmesi-ve-korunmasi-politikasi adresinde yayınlanan ‘Koluman Otomotiv 

Endüstri Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda (‘Politika’) açıklanan şartlarda 

toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.  

 

 

2. KAPSAM 

 

Kanun’un 11. maddesinde, veri sahiplerine (‘veri sahibi’), veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili aynı 

maddede sayılan haklara sahip olduğu düzenlenmiştir. İşbu KOE Veri Sahibi Başvuru ve Cevap Prosedürü ile 

Şirketimize iletilecek veri sahibi başvurularının mevzuata uygun olarak yönetimi ve sonuçlandırılması sırasında 

takip edilecek süreç akışı ve uyulacak ilke ve esaslar ile alınacak aksiyonlar belirlenmektedir. 

 

 

3. SORUMLULUKLAR 

 

Bu prosedürün yayınlanması ve güncellenmesinden KVKK Uyum Ekibi uygulanmasından ise tüm çalışanlar 

sorumludur. 

 

 

4. TANIMLAR 

 

-  

 

5. REFERANSLAR 

 

-  

 

6.          UYGULAMA 

 

6.1. VERİ SAHİBİ BAŞVURUSU ve BAŞVURUYA VERİLECEK CEVAPLAR 

 

6.1.1. Veri Sahibi Başvurusu (Sorumlu: KVKK Uyum Ekibi) 

 

Şirket’e veri sahibi başvurusu, fiziki (muhaberat) veya elektronik kanaldan iletilebilir.  Bu prosedürün KVKK 

Uyum Ekibi tarafından yönetilmesi öngörülmektedir.  

 

a) Veri Sahibinin Fiziki Kanaldan Başvurması 

 

Evrak kabul görevlilerine yapılmış olan bilgilendirmeye istinaden, veri sahibi başvurusunun fiziki kanaldan 

iletilmesi durumunda, ilgili dokümanlar evrak kabul memuru tarafından KVKK Uyum Ekibi’ne vakit 

kaybetmeksizin ve en geç aynı gün içerisinde iletilir. 

 

b) Veri Sahibinin Elektronik Kanaldan Başvurması 

 

Elektronik ortamda iletilen başvurular veri sahibi başvuruları için ilan edilen koekvkk@koluman.com adresinden 

Şirket’e iletilir. 

 

Veri sahibi başvurularına özgülenmemiş e-posta adresleri üzerinden gelen başvurularda ilgili e-posta adresini 

yöneten kişi/birimin başvuruyu vakit geçirmeksizin ve en geç aynı gün içerisinde KVKK Uyum Ekibi’ne iletilir. 

 

http://koluman-otomotiv.com.tr/kisisel-verilerin-islenmesi-ve-korunmasi-politikasi
http://koluman-otomotiv.com.tr/kisisel-verilerin-islenmesi-ve-korunmasi-politikasi
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Şayet veri sahibi başvuruları, şirketin farklı kanallarından ulaşır ise, ilgili çalışanların söz konusu başvuruyu derhal 

KVKK Uyum Ekibi’ne iletmesi gerekir. Bu yönde çalışanlar periyodik olarak bilgilendirilir.  

 

6.1.2.  Veri Sahibi Başvuru Usul ve İçeriğine İlişkin İlk Değerlendirme (Sorumlu: KVKK Uyum Ekibi) 

 

Veri sahibi başvurusunun Şirket’e ulaşması akabinde KVKK Uyum Ekibi’ne tarafından öncelikle, başvurunun Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e (“Tebliğ”) uygun olup olmadığı değerlendirilir. Bu 

değerlendirme; a) başvuru usulüne ve b) başvuruda bulunması zorunlu bilgilere ilişkin olarak gerçekleştirilir. 

 

a) Başvuru Usulüne ilişkin Değerlendirme 

 

Veri sahibi başvurusu aşağıdaki yöntemlerden biri ile Şirket’e iletilmiş olmalıdır. Şirket’e gelen başvurunun bu 

yöntemlerden olup olmadığı KVKK Uyum Ekibi tarafından değerlendirilmelidir. 

 

• Yazılı olarak (örneğin posta yoluyla veya fiziki lokasyonlardan elden teslim ile ıslak imzalı veya noter 

vasıtasıyla gönderilen mektup/dilekçe),  

• Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ile, 

 

Yukarıda sıralanan başvuru usullerinden herhangi biri ile iletilmemiş başvurulara, Cevap No:1 isimli “Usulüne 

Uygun Olmayan Veri Sahibi Başvurusu Cevap Taslağı” sürece özelleştirilerek düzenlenir ve veri sahibine 

gönderilerek veri sahibi uygun başvuru metodu konusunda bilgilendirilir. Buna karşın, veri sahipleri başvurularını 

yukarıdaki kanallardan birini kullanarak Şirketimize iletmişse, başvuruda bulunması gereken bilgilere ilişkin 

değerlendirme yapılmalıdır. 

 

b) Başvuruda Bulunması Zorunlu Bilgilere ilişkin Değerlendirme 

 

Başvuru usulü uygun ise, aşağıda yer alan ve Tebliğ uyarınca veri sahibi başvurusunda bulunması zorunlu bilgilerin 

başvuruda bulunup bulunmadığı değerlendirilir: 

 

1. Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, 

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası 

veya varsa kimlik numarası, 

3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

5. Talep konusu. 

 

Yukarıda sıralanan bilgilerin tümünü içermeyen veri sahibi başvurularına cevap olarak Cevap No:2 isimli “Zorunlu 

Bilgileri İçermeyen Veri Sahibi Başvurusu Cevap Taslağı” sürece özelleştirilerek düzenlenir ve veri sahibine 

gönderilir. 

 

6.1.3. Veri Sahibi Başvurusunun Sonuçlandırılması (Sorumlu: KVKK Uyum Ekibi)  

 

KVKK Uyum Ekibi tarafından başvuru usulünün uygun olduğu ve başvuruda bulunması zorunlu bilgilerin 

bulunduğunun tespiti sonrasında, başvuru içeriğindeki taleplerin incelemesine geçilir. Gerekmesi halinde, ilgili iş 

biriminin ve BT biriminin desteği alınmalıdır. 

 

Veri sahibinin taleplerine istinaden yapılan bütün işlemler ilgili kişiler tarafından kayıt altına alınmalıdır ve 

gerektiğinde daha sonra ispat etmek adına loglar saklanmalıdır. 

 

6.1.4.  Cevabın Veri Sahibine İletilmesi (Sorumlu: KVKK Uyum Ekibi) 

 

Şirket içerisinde İş Birimi ve BT Birimi’nin ortak çalışması ile gerekli veri sorguları yapıldıktan sonra KVKK 

Uyum Ekibi tarafından Cevap No:3 isimli “Veri Sahibi Başvurusu Cevap Taslağı” kullanılarak başvuru cevabı 
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hazırlanır ve gerekirse yönetim tarafından onaylanır. Gerekli onayların alınması sonrasında cevap veri sahibine, 

başvurusunda bildirmiş olduğu iletişim kanalları vasıtasıyla iletilir. 

 

6.1.5. Veri Sahibi Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar  

 

Veri sahibi başvurusunun sonuçlandırılmasına ilişkin sürecin yürütülmesinde aşağıdaki hususlara dikkat 

edilmelidir: 

 

1. Kendisine veri sahibi talebi ulaşan çalışanlar veri sahibi başvurularını KVKK Uyum Ekibi’ne yönlendirmiş 

olmalıdır. 

2. Başvuruda bulunan veri sahibinin gerçek hak sahibi olduğundan emin olunmalıdır. 

3. Veri sahibi vekili vasıtasıyla başvuruda bulunmuşsa, özel vekaletname veri sahibinden talep edilerek 

kontrol edilmelidir. 

4. Süreç, ilgili işlem sürecini yürüten Birim/BT tarafında takip edilebilir bir şekilde kayıt altına alınmış 

olmalıdır.  

5. Veri sahibi talepleri en geç 30 gün içinde karşılanmış olmalıdır. 30 gün olan yasal süre, başvuru Tebliğ’de 

belirtilen başvuru kanallarından birinden geldiğinde başlatılır. Süre ile ilgili tüm detaylar mutlaka kayıt 

altına alınır. Kanun uyarınca 30 günlük yasal süre içerisinde veri sahibine cevap verilmezse, veri sahibinin 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkı doğar. 

6. Veri sahibi taleplerine istinaden eğer varsa gerekli görülen süreç iyileştirme aksiyonları alınmış olmalıdır. 

7. Birden fazla veri sahibi tarafından topluca başvuru iletilmesi durumunda her bir kişi için başvuruyu 

ayırarak değerlendirme yapılır.  

 

Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası ve Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca gerektiği takdirde başvuru sahibinden ücret 

istenmesi söz konusu olabilir. KVKK Uyum Ekibi başvuruyu inceleyerek söz konusu başvuruyu karşılamak için 

yapılacak çalışma için bir ücret talep edilip edilmeyeceğini kontrol eder. Bu kontrol mevzuatta yer alan esaslar 

doğrultusunda yapılır. 

 

6.2. VERİ SAHİBİ BAŞVURUSUNUN SONUÇLANDIRILMASI 

 

Veri sahibi başvurusu sonuçlandırılırken, veri sahibinin aşağıdaki taleplerden hangisini ilettiği tespit edilerek, ilgili 

talep tipine ilişkin açıklamalar doğrultusunda süreç yürütülür. Talebin niteliğine göre bu süreçler çoğaltılabilir, 

çeşitlendirilebilir.  

 

Talep 

No 

Talep Konusu Yapılması Önerilen  

1 Kişisel veri işlenip 

işlenmediğini 

öğrenme 

Öncelikle, ilgili işlem sürecini yürüten Birim, kişisel veri işleme 

envanterinden hareketle, hangi verilerin işlendiğini tespit eder. Bu 

sorgulamalar sonucunda herhangi bir kişisel veri ortaya çıkmaz ise, başvuruyu 

yapan kişiye ait bir veri işleme faaliyeti tespit edilmediği bilgisini KVKK 

Uyum Ekibi’ne iletir. 

Bu sorgulamalar sonucunda kişisel veri ortaya çıkar ise söz konusu kişisel 

verilerin neler olduğu, işleme faaliyetinin hangi amaçlar ile yürütüldüğü 

konusunda KVKK Uyum Ekibi’ne bilgi verilir.  

Bu süreçte BT’nin desteği alınır.  

KVKK Uyum Ekibi tarafından Veri Sahibi Başvuru Cevabı hazırlanır ve 

gerekli onayları aldıktan sonra başvuru cevabı görevli kişi/birimce başvuru 

sahibine iletilir. 

2 Kişisel verileri 

işlenmişse buna 

ilişkin bilgi talep 

Talep No 1’de yer verilen inceleme ve aksiyonlara ek olarak KVKK Uyum 

Ekibi talebe dair veri işleme faaliyetlerini envanterden tespit eder ve başvuru 

sahibinin işlenen kişisel verilerine ilişkin talep ettiği bilgileri de dahil ederek 
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etme Veri Sahibi Başvuru Cevabını hazırlar. Gerekli onayların alınmasından sonra 

başvuru cevabı görevli kişi/birimce başvuru sahibine iletilir. 

3 Kişisel verilerin 

işlenme amacını ve 

bunların amacına 

uygun kullanılıp 

kullanılmadığını 

öğrenme 

Talep No 1’de yer verilen inceleme ve aksiyonlara ek olarak, Kişisel Veri 

İşleme Envanteri’nden ilgili veri işleme faaliyetinin amacı tespit edilir. Daha 

sonra ‘meşru amaç’ kapsamında veri işleme faaliyetinin kişisel verilerin 

toplanması esnasında belirtilen ve veri sahibinin makul beklentileri içerisinde 

yer alan amaçlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığı incelenir. Eğer ilgili 

kişinin kişisel verileri amaca uygun kullanılmıyorsa bu durumun düzeltilmesi 

için gerekli aksiyonlar alınır. Bu aksiyonlar da dahil edilerek KVKK Uyum 

Ekibi tarafından Veri Sahibi Başvuru Cevabı hazırlanır ve gerekli onayların 

alınmasından sonra Veri Sahibi Başvuru Cevabı görevli kişi/birimce başvuru 

sahibine iletilir.  

4 Yurt içinde veya 

yurt dışında kişisel 

verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişileri 

bilme 

Talep No 1’de yer verilen inceleme ve aksiyonlara ek olarak, Kişisel Veri 

İşleme Envanteri’nden yararlanılarak, ilgili iş birimlerinin desteği ile söz 

konusu veri işleme faaliyetinde yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere 

veri aktarımı olup olmadığı ve varsa hangi üçüncü kişilere aktarım yapıldığı 

tespit edilir. Yapılan bu tespit hazırlanan Veri Sahibi Başvuru Cevabı’na 

eklenir. KVKK Uyum Ekibi tarafından gerekli onayların alınmasından sonra 

Veri Sahibi Başvuru Cevabı görevli kişi/birimce başvuru sahibine iletilir. 

5 Kişisel verilerin 

eksik veya yanlış 

işlenmiş olması 

hâlinde bunların 

düzeltilmesini 

isteme 

Talep No 1’de yer verilen inceleme ve aksiyonlara ek olarak, işbu talep 

işlenen verinin düzeltilmesi, güncellenmesi ile ilgili olduğundan, öncelikle 

talep kontrol edilir ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlendiği tespit edilirse 

hatalı verinin tüm veri işleme süreçlerinde ve veri aktarılan taraflar nezdinde 

düzeltilmesi sağlanır.  

KVKK Uyum Ekibi hatalı verinin sebeplerini inceleyerek benzer olayların 

gerçekleşmemesi için gerekli aksiyonları belirler. 

KVKK Uyum Ekibi daha sonra bu bilgileri de dahil ederek Veri Sahibi 

Başvuru Cevabı’nı hazırlar ve gerekli onaylardan sonra Veri Sahibi Başvuru 

Cevabı görevli kişi/birimce başvuru sahibine iletilir. 

6 Kişisel verilerin 

silinmesini veya 

yok edilmesini 

isteme 

Talep No 1’de yer verilen inceleme ve aksiyonlara ek olarak, işbu talep 

işlenen verinin silinmesi veya yok edilmesi ile ilgili olduğundan öncelikle 

Kanun’un 7. Maddesi kapsamında, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren 

sebeplerin tümünün ortadan kalkıp kalkmadığı tespit edilir.  

KVKK Uyum Ekibi incelemesi esnasında söz konusu verilerin saklama 

sürelerinin sona erip ermediğini ve söz konusu veri için işlenme şartlarının 

ortadan kalkıp kalmadığını araştırır.  

Yapılan inceleme sonucunda işlenme şartlarının ortadan kalkmadığına kanaat 

getirilirse;  

Söz konusu verinin işlenme şartlarının ortadan kalkmadığı tespitiyle birlikte 

Veri Sahibi Başvuru Cevabı hazırlanır.  

Yapılan kontrol sonucunda işlenme şartlarının ortadan kalktığı tespit edilir ise 

aşağıdaki aksiyonlar alınır: 

 Söz konusu verinin imhası için veri imha süreci başlatılır.  

 Yapılan işlemler tutanak ile kayıt altına alınır. 

 İşlenme şartlarının ortadan kalktığı ve imha sürecinin başlatıldığı 

bilgisi KVKK Uyum Ekibi tarafından ilgili iş birime verilir.  
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KVKK Uyum Ekibi daha sonra bu aksiyonları ve ilgili bilgi ve belgeleri de 

dahil ederek Veri Sahibi Başvuru Cevabı’nı hazırlar ve gerekli onaylardan 

sonra Veri Sahibi Başvuru Cevabı görevli kişi/birimce başvuru sahibine 

iletilir. 

7 Kişisel verilerin 

eksik veya yanlış 

işlenmiş olması 

hâlinde bunların 

düzeltilmesini 

isteme ve yapılan 

işlemlerin, kişisel 

verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere 

bildirilmesini 

isteme 

Talep No 5’te yer verilen inceleme ve aksiyonlara ek olarak yapılan işlemlerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi gerekmektedir. Bunun için KVKK 

Uyum Ekibi tarafından Talep No 4 kapsamında olduğu gibi Kişisel Veri 

İşleme Envanteri’nden yararlanarak ilgili iş birimlerinin desteği ile, eğer varsa 

ilgili kişinin verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler belirlenir.  

Daha sonra Talep No 5 kapsamında gerçekleştirilen aksiyonlar, KVKK Uyum 

Ekibi tarafından belirlenen üçüncü kişilere bildirilmelidir. KVKK Uyum Ekibi 

bu aksiyonları ve ilgili bilgi ve belgeleri de dahil edilerek Veri Sahibi Başvuru 

Cevabı’nı hazırlar ve gerekli onaylardan sonra Veri Sahibi Başvuru Cevabı 

görevli kişi/birimce başvuru sahibine iletilir. 

8 Kişisel verilerin 

silinmesini veya 

yok edilmesini 

isteme ve yapılan 

işlemlerin, kişisel 

verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere 

bildirilmesini 

isteme 

Talep No 6’da yer verilen inceleme ve aksiyonlara ek olarak, yapılan 

işlemlerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi gerekmektedir. Bunun için 

KVKK Uyum Ekibi tarafından Talep No 4 kapsamında olduğu gibi Kişisel 

Veri İşleme Envanteri’nden yararlanarak ilgili iş birimlerinin desteği ile, eğer 

varsa ilgili kişinin verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler belirlenir.  

Daha sonra Talep No 6 kapsamında gerçekleştirilen aksiyonlar, KVKK Uyum 

Ekibi tarafından belirlenen üçüncü kişilere bildirilmelidir. KVKK Uyum Ekibi 

bu aksiyonları ve ilgili bilgi ve belgeleri de dahil edilerek Veri Sahibi Başvuru 

Cevabı’nı hazırlar ve gerekli onaylardan sonra Veri Sahibi Başvuru Cevabı 

görevli kişi/birimce başvuru sahibine iletilir. 

9 İşlenen verilerin 

münhasıran 

otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz 

edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi 

aleyhine bir 

sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz 

etme 

Talep No 1’de yer verilen inceleme ve aksiyonlara ek olarak, işbu talep veri 

sahibi aleyhine bir sonuç çıkması ile ilgili olduğundan öncelikle başvuru 

sahibinin iddiasının doğruluğu kontrol edilir. KVKK Uyum Ekibi incelemesi 

esnasında söz konusu verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla 

analiz edilip edilmediğini ve ediliyorsa gerçekten veri sahibi aleyhine itiraza 

konu olacak bir sonucun ortaya çıkıp çıkmadığını araştırır.  

Bu sorgulamalar sonucunda iddianın doğru olmadığı ortaya çıkar ise; bu tespit 

yapılır ve Veri Sahibi Başvuru Cevabı bu doğrultuda hazırlanır. 

Bu sorgulamalar sonucunda iddianın doğruluğu ortaya çıkar ise; 

KVKK Uyum Ekibi tespit edilen sonuçlara göre kişinin aleyhine bir sonucun 

ortaya çıkmasını engelleyecek aksiyonları belirler.  

KVKK Uyum Ekibi bu aksiyonları ve ilgili bilgi ve belgeleri de dahil edilerek 

Veri Sahibi Başvuru Cevabı’nı hazırlar ve gerekli onaylardan sonra Veri 

Sahibi Başvuru Cevabı görevli kişi/birimce başvuru sahibine iletilir. 

10 Kişisel verilerin 

kanuna aykırı 

olarak işlenmesi 

sebebiyle zarara 

uğraması hâlinde 

zararın 

giderilmesini talep 

etme 

Talep No 1’e istinaden hazırlanan başvuru cevabının hazırlanmasındaki 

inceleme ve aksiyonlara ek olarak, öncelikle başvuru sahibinin iddiasının 

doğruluğu kontrol edilir. KVKK Uyum Ekibi incelemesi esnasında söz konusu 

verilerin kanuna aykırı olarak işlenip işlenmediğini ve gerçekten veri sahibinin 

bir zarara uğrayıp uğramadığını araştırır.  

Bu sorgulamalar sonucunda iddianın doğru olmadığı ortaya çıkar ise; bu tespit 

yapılır ve Veri Sahibi Başvuru Cevabı bu doğrultuda hazırlanır. 

Bu sorgulamalar sonucunda iddianın doğruluğu ortaya çıkar ise; 



                                                                                                        

 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU VE CEVAP PROSEDÜRÜ 

 HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 
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KVKK Uyum Ekibi kanuna aykırı olarak yapılan veri işleme faaliyetlerini 

durduracak veya kanuna uygun hale getirecek aksiyonları belirler. Ayrıca veri 

sahibi ile iletişime geçilerek zararın tazmini konusunda gerekli adımlar atılır.  

KVKK Uyum Ekibi bu aksiyonları, ilgili bilgi ve belgeleri ve tazminat 

talebine dair belirlenen çözümü de dahil ederek Veri Sahibi Başvuru 

Cevabı’nı hazırlar ve gerekli onaylardan sonra  Veri Sahibi Başvuru Cevabı 

görevli kişi/birimce başvuru sahibine iletilir. 

 

7          İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR 


