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1.0 AMAÇ:  

Bu prosedürün amacı, GFT Filtre San. ve Tic. A.Ş.  kişisel veri sahibi başvuru faaliyetlerini 

tanımlamaktır. 

2.0 UYGULAMA: 

Üst Yönetim 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının kurum ihtiyaçlarını karşılar nitelikte 

bulunmasından, uygulanması için gerekli destek ve gözetimin sağlanmasından, politikanın en az 

yılda bir kez veya kurum politikasında değişiklik gerektirebilecek durumlarda gözden 

geçirilmesinden sorumludur. Üst yönetimi temsilen bu görevi Kişisel Veri Koruma Temsilcisi (Veri 

Temsilcisi) yerine getirir ve Yönetim Kurulu Başkanı’na onaylatır. 

Kişisel Veri Koruma ve Uyum Yönetim Sistemi Temsilcisi (Kişisel Veri Temsilcisi) 

KVK Yönetim sisteminin kurulmasından işletilmesi ve yönetilmesine dek her aşamada üst yönetime 

karşı sorumluluk üstlenen kişidir.   

Kişisel Veri Koruma ve Uyum Komitesi  

Üst yönetim tarafından görevlendirilen Kişisel Veri Koruma ve Uyum Komitesi, Kişisel Veri Koruma 

ve Uyum Politikasının kurum ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bulunmasından, Kişisel Veri Koruma ve 

Uyum Yönetim Sistemine (KVKYS) uyulmasını sağlamaktan, uygulamaları denetletmekten yada 

denetlenmesini sağlamaktan, politikanın en az yılda bir kez veya kurum politikasında değişiklik 

gerektirebilecek durumlarda gözden geçirilmesinden sorumludur. 

Veri İşleyen:  Kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun 

kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir. 

Tüm Personel 

Kişisel Veri Koruma ve Uyum Yönetim Sistemine uymaktan sorumludurlar.  

3.0 TANIMLAR: 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK-Kanun): 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

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

Kanunun gerekçesinde ise açık rıza, “İlgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla 

ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı 

olarak verdiği onay beyanı” şeklinde ifade edilmiştir. 
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İlgili Kişi (Veri Sahibi/İlgili Kişi/İlgili Kişiler): Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. GFT Filtre San. 

ve Tic. A.Ş.  ticari ilişki içinde bulunduğu müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, 

çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, 

iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü 

kişilerin  ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişiler gibi kişisel verisi işlenen gerçek 

kişi 

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

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 v.s. verilerdir. 

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, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

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

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemidir. 

Veri Sorumlusu: Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade 

eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi 

kendileri 

“veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında 

doğacaktır. 

Veri İşleyen: Kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun 

kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir. 

Kişisel Veri Sorumlusu Temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını 30/12/2017 

tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 

11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik 

tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi  

Veri kayıt sistemi:  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. 

Kişisel Veri Envanteri: İlgili birimler/fonksiyonlar tarafından iş süreçlerine bağlı olarak 

gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri 

kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel 

verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen 

kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir. 

Veri kategorisi: Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya 

gruplarına ait kişisel veri sınıfını içeren bilgidir. 
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Maskeleme: Kişisel verilerin belli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin silinmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi 

işlemlerdir. 

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 

kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği 

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.  

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri 

getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir. 

Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için 

gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için 

dayanak yaptıkları politikadır. 

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

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

aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir. Bu işlemler 

(silme yok etme ananonim hale getirme), 28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi 

veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yapılır.   

Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi (KVK YS): GFT Filtre San. ve Tic. A.Ş.    07.04.2016 tarih 

ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu” uyum amacıyla kişisel veri koruma faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan 

yönetim sistemidir.  

Kişisel Veri Koruma ve Uyum Komitesi:  GFT Filtre San. ve Tic. A.Ş.  “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu” uyum faaliyetlerini yürütmek üzere GFT Filtre San. ve Tic. A.Ş.   Yönetim 

Kurulu tarafından ilgili birimlerden görevlendirilen personel ile oluşturulan Komitedir. 

Veri kaybı/sızıntısı önleme (DLP): Kişisel verilerin, yanlışlıkla ya da kötü niyetli kişilerce kurum 

dışına çıkarılmasına engel olan ya da engel olmadan işlemi raporlamaya yarayan güvenlik 

yazılımıdır. 

Otomatik Olarak Kişisel Veri İşleme: Bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar 

tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan 

algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir. 

Otomatik Olmayan Yollarla Kişisel Veri İşleme (Veri Kayıt Sisteminin Parçası Olmak Kaydıyla): 

Otomatik işlemeye tabi tutulmayan kişisel veriler, “veri kayıt sistemi” aracılığıyla işlendiklerinde de 

Kanun hükümlerine tabi olacaklardır. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir. 
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Buna göre, örneğin veri kayıt sisteminde kişisel veriler, ad, soyad veya kimlik numarasıüzerinden 

sınıflandırılabileceği gibi, kredi borcunu ödemeyenlere ilişkin oluşturulacak sınıflandırma da bu 

kapsamda değerlendirilebilecektir.  

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak 

üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklidir. 

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi (VERBİS): Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile 

ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından 

oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemidir. 

4.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR 

--7/4/2016 tarih ve 296776698 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 

--Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı 

--Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası (Aydınlatma Metni) 

--Kişisel Veri Envanterleri 

--Kişisel Veri Rıza Metinleri 

 

5.0 PROSEDÜR 

İlgili kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptir: 

 Kişisel veri 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 bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme,  
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 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. 

İlgili kişilerin KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen 

haklarını kullanmakla ilgili Türkçe veya İngilizce olarak taleplerini, aşağıdaki yöntemlerle GFT Filtre 

San. ve Tic. A.Ş. ‘ye iletmesi gerekli ve yeterlidir 

Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, T.C. vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, 

yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri 

veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep 

konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.  

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel 

veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri 

sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 

yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz haka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep 

ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya 

başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi 

belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik 

edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.  

İlgili kişiler başvuru için, Şirketimizin web sitesinde bulunan başvuru formunu kullanılar.  

İlgili kişi;    

 Kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek,  

 İşlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep etmek,  

 Verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini,  

 Hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin 

verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve  

 Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini  

Şirketimize  başvurarak talep etme hakları bulunmaktadır. 

İlgili kişi, talebini öngörülen usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin 

niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandırır. 

Gelen her bir talep KVKK ve Uyum Komitesi tarafından değerlendirilir. Şirketimiz, başvuruda 
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bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. 

Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri 

sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

durumunda, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret 

alınır.  

Şirketimiz  KVKK ve Uyum Komitesi tarafından yapılan  değerlendirme sonucu kendisine yöneltilen 

talepleri kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak ret de edebilir. Ret kararı durumunda ret 

gerekçesi mutlaka bir hukuki gerekçeye dayanır. Şirket , kendisine yöneltilen talebi kabul etmesi 

durumunda, talebin gereklerini doğrudan ve derhal yerine getirir. Şirketin  ilgili kişinin başvurusunu 

reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması ya da süresinde cevap vermemesi durumunda ilgili 

kişiye Kurula başvuru yapma hakkı vermektedir. Şirket  kendisine yapılan başvurulara dair kararı 

ilgili kişiye yazılı bildirim ya da elektronik ortamda bildirim şeklinde iletir.  Dolayısıyla ilgili kişi 

tarafından, gerek yazılı olarak gerekse Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurulduğunda, 

cevabı mutlaka ya yazılı olarak ya da elektronik ortamda gönderir. 

Veri sorumlusunun bu başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz olması veya süresinde 

cevap vermemesi halinde ilgili kişinin konu hakkında Kurula şikâyette bulunma hakkı doğmaktadır. 

Yapılacak şikâyet ile konu, Kurula taşınmakta ve Kurulun incelemesi sonucunda karara 

bağlanmaktadır. Böyle bir durumda Kişisel Verileri Koruma Kurulunun resen ve şikayet üzerine 

Veri Sorumlusu’nda inceleme yapabilmektedir. 

 

Kurul, kendisine gelen talepleri incelerken veri sorumlularından gerekli tüm bilgi ve belgeleri talep 

edebilme yetkisine sahiptir. Kurulun ayrıca yerinde inceleme yapma yetkisi de bulunmaktadır. Bu 

kapsamda veri sorumlularının, yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlama ve talep edilen bilgiler 

ile belgeleri on beş gün içerisinde Kurula gönderme yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Kanunda veri sorumlularının bilgi ve belge sunma yükümlülüklerine ilişkin bir istisna getirilmiştir. 

Buna göre, devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin veri sorumlusu tarafından Kurula 

sunulmasına izin verilmemektedir. 

Kurula Kanun tarafından tanınan bir diğer yetki de, inceleme süreci sonuçlandırılmadan önce 

telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, veri 

işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir. Yargı 

organlarındaki ihtiyati tedbir kurumuna benzeyen bu yetki sayesinde olası zarar ve hak ihlallerinin 

hızlı bir şekilde önüne geçilmesi mümkün olabilecektir. Kurulun altmış günlük süre içinde ilgili kişiye 

bir cevap vermesi öngörülmüştür. Eğer söz konusu süre boyunca Kurul, başvurana bir cevap 

vermezse, talep reddedilmiş sayılır. Söz konusu altmış günlük süre sınırlaması, ilgili kişilerden 

Kurula gelen taleplere uygulanmaktadır. Kurulun resen başlattığı incelemelerde herhangi bir süre 

sınırlaması bulunmamaktadır. 
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Burak GÖKMEYDAN Adnan ÇALIŞKAN 
 

Kurul, yaptığı inceleme neticesinde kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edildiği sonucuna 

varması halinde tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar 

vererek bu kararı taraflara tebliğ eder. Böyle bir kararın gereklerinin de kararın tebliğ tarihinden 

itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Kurulun yapacağı inceleme sonucunda ayrıca ilke kararı alabilme yetkisi de bulunmaktadır. İlke 

kararları, inceleme konusu ihlalin yaygın olduğunun tespiti halinde alınmakta ve yayımlanmaktadır. 

İlke kararları, Kurulun karar konusu olaya yaklaşımını ve sonraki inceleme ve şikâyetlerdeki 

tutumunu göstereceği için tüm ilgililer açısından uyulması son derece önemli hukuki metinlerdir. 

Ayrıca, ilke kararları kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın uygulamasının 

yeknesaklaştırılması açısından da son derece önem arz etmektedir. Zira ilke kararları sayesinde 

mevzuata ilişkin farklı yorumlar ve bunlardan doğacak farklı uygulamaların önüne geçilebilecektir. 

 

 Bu prosedür her yıl Kişisel Veri Koruma ve Uyum Komitesi tarafından gözden geçirilir ve 
gerektiğinde revize edilir. 

 


