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1. GİRİŞ 

1.1. Amaç  

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), veri sorumlusu sıfatıyla hareket 

eden Vibracoustic Çerkezköy Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Vibracoustic” veya 

“Şirket”) tarafından kişisel verilerin işlenmesini ve bu verilerin korunmasını sağlamak amacı ile 6698 

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) çerçevesinde dikkate alınacak 

ilkeleri belirlemektedir. 

Şirket, işlediği kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, KVKK ve diğer ilgili mevzuata 

uygun olarak işlenmesini, İlgili Kişi’lerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını ve bu 

doğrultuda kişisel verileri işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı temin etmeyi önceliği olarak 

belirlemiştir. Şirket, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası 

olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla işbu 

Politika’ya ve Politika’ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını 

taahhüt eder. 

Bu itibarla, Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin korunması konusundaki sorumluluk tüm çalışanlara 

aittir. Tüm Şirket çalışanlarının, Şirket bünyesinde kişisel verilerle ilgili gerçekleştirdiği tüm süreçlerde 

işbu Politika’ya uygun hareket etmesi gerekmektedir.  

1.2. Kapsam 

İşbu Politika, Şirket’in tüm çalışanları, çalışan adayları, mal ve hizmet tedarikçileri, müşterileri, Şirket 

yöneticileri, ziyaretçileri ve tüm diğer gerçek üçüncü kişilere ait olup Şirket tarafından işlenen ve bir veri 

kayıt sisteminin parçası olan tüm kişisel verileri ve Şirket’in söz konusu kişisel veriler üzerinde 

uygulayacağı her türlü toplama, işleme, aktarma faaliyetlerini kapsamaktadır. Şirketin sahip olduğu ya 

da Şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine 

yönelik faaliyetlere işbu Politika uygulanır. İşbu Politika ile ilgili mevzuat arasında uyumsuzluk bulunması 

durumunda, mevzuat hükümleri uygulanır. 

1.3. Tanımlar 

İşbu Politika kapsamında, aşağıda tanımlanan terimler, kendilerine karşılarında atfedilen anlamları 

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

Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi 

kategorisi 

Anonim hale 

getirme 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği  belirli veya 

belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi 

İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi 

İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi 

Kanun/KVKK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

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

Kişisel Veri 

İşleme 

Envanteri  

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri 

işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, 
aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve 

kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme 

süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine 

ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter   

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 işlem 

Kişisel 
Verilerin 

Anonim 
Hale 

Getirilmesi 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 

belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi 

Kişisel 
Verilerin 

Silinmesi 

Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz 

hale getirilmesi 

Kişisel 
Verilerin 

Yok 

Edilmesi 

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve 

tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi 
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Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

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 

Veri Kayıt 

Sistemi 
Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi 

Veri 

Sorumlusu 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde İzlenen Temel İlkeler 

Şirket, İlgili Kişi’lerin kişisel verilerini işlerken, veri koruma hukukunun temel ilke ve prensiplerine uygun 

hareket etmektedir. 

2.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

Vibracoustic, kişisel verilerin işlenmesinde hukukun genel ilkelerine ve dürüstlük kuralına uygun hareket 

etmektedir. Bu doğrultuda, kişilerin verileri mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmekte ve kişisel 

veri işleme süreçlerinde dürüst hareket edilmektedir.  

2.1.2.  Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

Vibracoustic, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri 

almaktadır. İlgili kişilerin kendilerine ait kişisel verilerinin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik 

talepleri işbu Politika’nın (3). maddesi kapsamında yerine getirilmektedir. 

2.1.3.  Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

Vibracoustic, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçlarını açık ve kesin olarak belirlemekte 

ve elde edeceği kişisel verilerin işlenme amaçlarını henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan önce 

belirlilik ve açıklık ilkesi uyarınca ortaya koymaktadır. Vibracoustic, veri sahiplerine karşı “şeffaflık” 

ilkesini esas alır. 

2.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

Vibracoustic, kişisel verileri, önceden belirlemiş olduğu amaçların gerçekleştirilebilmesine uygun olarak 

toplamakta, işlemekte ve bu amacın gerçekleştirilmesi ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan 

işlemelerden kaçınmaktadır. Bu kapsamda Şirket elde ettiği kişisel verileri, veri işleme şartları ile 

bağlantılı olarak ve sadece gerektiği kadar işlemektedir. Buna göre, veri işleme amaçları için ihtiyaç 

duyulandan fazla kişisel veri toplanmayarak, kaydedilmeyerek ve kullanılmayarak, veri minimizasyonu 
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ilkesi gözetilmekte; veri işleme amacı ve bu amaç için kullanılan kişisel veriler ile İlgili Kişi’nin haklarının 

dengeli ve ölçülü olmasına özen gösterilmektedir. 

2.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre

 Kadar Muhafaza Etme 

Vibracoustic, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre 

kadar muhafaza etmektedir. Şirket’in saklama sürelerini belirlerken izlediği yöntem, Şirket’in Veri 

Saklama ve İmha Politikası’nda; saklama süreleri ise, Şirket’in Kişisel Veri İşleme Envanteri'nde yer 

almaktadır. 

Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Şirket 

tarafından KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, Veri Saklama ve İmha Politikası ilke ve prensipleri 

çerçevesinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  

Kişisel verilerin işlenme amacı, kişisel verinin hangi ihtiyaçtan dolayı işlendiği anlamına gelirken; kişisel 

verilerin işlenme şartı, bu amacın KVKK’daki hangi hukuki gerekçe kapsamına girdiğini gösterir. KVKK, 

kişisel verilerin hangi hukuki gerekçelerle işlenebileceğini sınırlı bir liste ile belirlemiştir. Kişisel verilerin 

işlenebilmesi için, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde yer alan bu işleme şartlarından herhangi birine 

dayanılması gerekmektedir. Özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartları KVKK’nın 5. 

maddesinde, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları KVKK’nın 6. maddesinde yer almaktadır.  

Kişisel verilerin işlenmesini içeren Şirket iş ve süreçlerinin, KVKK’da yer alan hangi işleme şartına 

dayandığının, Şirket tarafından mevzuata uygun olarak belirlenmesi ve ilgili iş ve süreçlerde bu işleme 

şartına uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Vibracoustic çalışanlarının yürüttükleri iş ve 

süreçlerde Vibracoustic tarafından işlenen kişisel verilerin ne amaçla toplandığı, ne amaçla işlendiği, 

kullanıldığı ya da aktarıldığına ilişkin farkındalığı olması beklenmektedir. Şirket’in kişisel verilerin 

işlenmesini içeren her bir iş ve süreci için belirlenmiş işleme şartları, Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde 

gösterilmiştir. 

KVKK’nın 5. maddesinde yer alan özel nitelikli olmayan kişisel verilere yönelik işleme şartları aşağıda 

yer almaktadır:  

(a) İlgili kişinin açık rızası 

(b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

(c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 

korunması için zorunlu olması. 
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(d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

(e) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

(f) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

(g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

(h) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

Özel nitelikli kişisel veriler, KVKK’nın 6. maddesinde “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 veriler” 

olarak tanımlanmıştır. KVKK ya da ilgili mevzuatta değişiklik olmadığı müddetçe, özel nitelikli kişisel 

veriler, bu liste kapsamına giren verilerle sınırlıdır.  

(a) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık 

rıza aranmaksızın işlenebilir. 

(b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise, ancak; 

(i) kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım 

hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 

amacıyla, 

(ii) sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar 

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

(c) Yukarıdaki iki halin kapsamında girmeyen veri işlemelerde, İlgili Kişi’den açık rıza alınmalıdır.  

Vibracoustic’in iş süreçleri kapsamında kalmakla birlikte, işyeri hekimi gibi sır saklama 

yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen sağlık ve 

cinsel hayata ilişkin kişisel veriler açısından açık rıza aranmamaktadır. 

Bunun dışında kalmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat verilerin sır saklama yükümlülüğü altında 

olmayan kişilerce işlenmesi ile bunlar dışındaki diğer özel nitelikli kişisel verilerin kanunlarda 

öngörülen haller dışında işlenmesi durumunda, Vibracoustic tarafından İlgili Kişi’nin açık rızası 

alınmaktadır.  

Vibracoustic’in özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini içeren her bir iş ve süreci için belirlenmiş 

işleme şartları, Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde gösterilmiştir.  
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2.4. Kişisel Verilerin Aktarılması  

Kişisel verilerin aktarılması, KVKK kapsamında kişisel veri işleme anlamına gelmektedir. Bu nedenle, 

yukarıda belirtilen ilkelere ve işleme şartlarına uygun hareket edilmesi gereklilikleri, veri aktarımı olan 

haller için de geçerlidir. Veri aktarımının yalnızca fiziken bir aktarımla sınırlı olmadığı, Vibracoustic’in iş 

süreçleri kapsamında, Vibracoustic dışındaki kişilerin verileri Vibracoustic adına saklaması ya da 

herhangi bir sebeple bu kişisel verilere erişmesinin de veri aktarımı anlamına geldiği unutulmamalıdır. 

Kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarımı, mevzuatta farklı düzenlemelere tabidir; o nedenle 

Vibracoustic’in yurtiçi ve yurtdışına veri aktarım hallerinde uyması gereken kurallar da farklıdır ve 

aşağıda açıklandığı şekildedir: 

 

2.4.1. Yurtiçi Veri Aktarımı 

Vibracoustic’in Türkiye içindeki kişilere yaptığı veri aktarımlarında, verinin aktarılma amacı üzerinden 

değerlendirme yapılarak, başta (2.1), (2.2) ve (2.3) maddeleri olmak üzere, işbu Politika’daki 

düzenlemelere uygunluk sağlanmalıdır. İlkelere ya da veri işleme şartlara uygun olmayan veri 

aktarımları yapılmamalıdır.  

 

2.4.2. Yurtdışı Veri Aktarımı 

KVKK kapsamında, yurtdışına veri aktarımı yapılan bazı hallerde ilave tedbirler alınması 

gerekmektedir. Bu durum, özel nitelikli olan ve olmayan kişisel verilerin tümü için geçerlidir: 

(a) Yurtdışına veri aktarımı, İlgili Kişi’nin açık rızası kapsamında (işbu Politika’nın (2.2) 

maddesi altındaki (a) bendi ya da (2.3) maddesi altındaki (c) bendi kapsamında alınan 

açık rızaya dayanılarak) gerçekleştiriliyorsa, ilave bir tedbir alınmasına ihtiyaç yoktur; işbu 

Politika’da açıklanan diğer kurallara ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmesi yeterlidir.  

(b) Ancak yurtdışına veri aktarımı, açık rıza dışındaki işleme şartlarından birine dayanılarak, 

başka bir deyişle açık rıza olmaksızın gerçekleşiyorsa, kişisel verilerin yabancı ülkede de 

korunması temin etmek üzere, KVKK kapsamında ilave tedbirler alınması gerekebilir. 

Bunun tespiti için aşağıdaki inceleme yapılmalıdır: 

(i) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkede, kişisel veriler açısından yeterli koruma varsa, ilave bir 

tedbir alınmasına ihtiyaç yoktur, işbu maddenin (a) fıkrasında belirtildiği gibi ilerlenebilir.  

(ii) Kişisel verilerin aktarılacağı ülkede, kişisel veriler açısından yeterli koruma yoksa, 

Vibracoustic ile yurtdışındaki veri alıcısının bir taahhütname imzalayarak, yeterli korumayı 

taahhüt etmeleri ve aktarıma ilişkin olarak Kurum’dan izin alınması gerekir. Kurum’un 
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internet sitesinde, bahsi geçen taahhütnamede yer alması gereken asgari maddeler 

yayımlanmıştır.1 

(iii) KVKK’ya göre, yeterli korumaya sahip ülkelerin listesi, Kurum tarafından belirlenerek ilan 

edilecektir.2  

 

2.5. İlgili Kişinin (Kişisel Veri Sahibinin) Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi  

KVKK’nın 10. maddesi çerçevesinde, veri sorumlularının İlgili Kişi’leri, kişisel verilerin elde edilmesi 

sırasında;  

• kendisinin ya da varsa temsilcisinin kimliği,  

• kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,  

• işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği,  

• kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi  

• İlgili Kişi’nin sahip olduğu haklar  

konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir. 

Bu düzenleme doğrultusunda, Vibracoustic tarafından İlgili Kişi’lere yapılacak aydınlatmalar, İlgili Kişi 

ile Vibracoustic arasındaki ilişkinin niteliğine ve kişisel veri işleme amacının hassasiyetine göre farklı 

yöntemlerle yapılabilir. Çalışanlar gibi Vibracoustic ile uzun süreli ilişki içinde olunan ve daha geniş 

kapsamlı kişisel verilerin işlenebileceği hallerde, İlgili Kişi gruplarına özel hazırlanmış aydınlatma 

metinleri kullanılır. Mevzuatın aydınlatmanın yapıldığına dair ispat yükünü veri sorumlusuna, işbu 

Politika bakımından Vibracoustic’e getirmiş olması sebebiyle, bu aydınlatma metinlerinin İlgili Kişi’ler 

tarafından okunduktan sonra imzalanması beklenmektedir. 

Kısa süreli ilişki içinde bulunulan ve niteliği gereği daha dar kapsamlı kişisel verilerin işlenebileceği 

hallerde ya da hayatın olağan akışına uygun düşen hallerde daha özet aydınlatma metinleri kullanılabilir. 

3. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ VE VERBİS 

3.1. Kişisel Veri İşleme Envanteri 

Vibracoustic kişisel veri işleme süreçlerine dair bilgiler, Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde, ilgili 

süreçlerden sorumlu birimler ile her bir süreçte işlenen kişisel veri kategorileri, İlgili Kişi grupları, yurtiçi 

ve yurtdışına aktarımlar, verilerin aktarıldığı alıcı grupları, saklama süreleri ve veri güvenliğine dair alınan 

tedbirler ile işlenme şartlarını ve bu bilgilerin VERBİS’teki ilgili karşılıklarını gösterecek şekilde yer 

 
1 https://kvkk.gov.tr/Icerik/5255/Taahhutnameler 
2 İşbu Politika’nın yayımlandığı tarih itibarıyla, Kurum yeterli korumaya sahip ülkelerin listesini henüz yayımlamamıştır. 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5255/Taahhutnameler
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almaktadır. 

Her iş birimi, Envanterde kendilerine ait olarak gösterilmiş kişisel veri işleme süreçlerine dair bilgilerin 

doğruluğundan ve güncel tutulmasından sorumludur. İş birimleri yürütmekte oldukları ve kişisel verilerin 

işlenmesini içeren süreçlerinde, Envanterdeki bilgilerde değişiklik yapılmasını gerektiren (örn. iş 

süreçlerinin değişmesi, yeni süreçler eklenmesi veya mevcut süreçlerin ortadan kalkması gibi) hallerde 

Kişisel Veri Komitesi’ne ilgili değişiklik öncesinde bilgi verecek ve Kişisel Veri Komitesi gözetiminde 

Envanter güncellenecektir. Envanterde yapılabilecek değişiklikler, Vibracoustic VERBİS kaydının 

güncellenmesini gerektiriyorsa, VERBİS kaydı da 7 gün içinde güncellenecektir. 

 

3.2. VERBİS Kaydı 

KVKK mevzuatından kaynaklanan sicil kayıt yükümlülüğü sebebiyle Vibracoustic, Kurum tarafından 

yönetilen Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıtlı durumdadır.  Vibracoustic kişisel veri 

işleme süreçlerinde 3.1’de açıklanan şekilde VERBİS kaydını da etkileyen bir değişiklik olması halinde, 

ilgili güncelleme, Vibracoustic tarafından belirlenip VERBİS’e kayıt ettirilen İrtibat Kişisi tarafından 

değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde VERBİS’e yansıtılacaktır.  

 

4. İLGİLİ KİŞİNİN (KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN) HAKLARI 

4.1. İlgili Kişinin (Veri Sahibinin) Hakları 

Vibracoustic tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi’ler, KVKK’nın 11. maddesine göre Vibracoustic’e 

aşağıdaki konularda başvuru yapabilir. Buna göre İlgili Kişi’ler: 

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

(b) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

(c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(e) KVKK 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, 

(f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

(g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
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giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

4.2. İlgili Kişi’nin (Veri Sahibinin) Şirket’e Başvuru Yolları 

İlgili kişiler, KVKK’nın 11.maddesi kapsamında yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için taleplerini, 

kimliklerini tespit edecek belgeler ile birlikte (i) Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 7.Sok 

no:12 Kapaklı / Tekirdağ adresindeki İnsan Kaynakları Departmanı’na ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir 

ya da (ii) CER.MSG.HR@vibracoustic.com adresine yazılı olarak iletebilir. 

4.3. Başvuruların Şirket Tarafından Yanıtlanması 

İlgili kişiler, yukarıdaki hakların biri veya bir kaçı kapsamında Vibracoustic’ten bilgi talep edebilir. Bu 

kapsamda bir başvuru alınması halinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:  

(a) Başvuru içeriği kontrol edilmelidir. Kurum’un “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ”ine göre, başvurunun aşağıdakileri içermesi gerekir: 

(i) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 

(ii) TC vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya 

varsa kimlik numarası, 

(iii) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

(iv) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

(v) Talep konusu. 

(b) Vibracoustic’in başvuruyu tebliğ aldığı tarihten en kısa süre içinde veya en geç 30 gün içinde 

sonuçlandırması gerekir. Vibracoustic, başvuruyu kabul edebilir ya da gerekçesini açıklayarak 

reddedebilir. Başvuru cevabının yazılı ya da elektronik ortamda iletilmesi gerekir.  Başvuruya 

verilen cevapta aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:  

(i) Vibracoustic veya temsilcisine ait bilgiler, 

(ii) Başvuru sahibinin; adı ve soyadı, TC vatandaşları için TC 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, 

(iii) Talep konusu 

(iv) Vibracoustic’in başvuruya ilişkin açıklamaları. 

(c) Başvuruya yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın 

üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek 

gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Vibracoustic tarafından talep edilebilecek ücret kayıt 

ortamının maliyetini geçemez. 

(d) Vibracoustic’in başvuruyu reddetmesi, verilen cevabın yetersiz olması veya süresinde başvuruya 

mailto:CER.MSG.HR@vibracoustic.com
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cevap verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi, Vibracoustic’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 

ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurum’a şikayette bulunabilir. Kurum 

inceleme yapmaya karar verirse, Vibracoustic’den bilgi talebinde bulunabilir. Kurum’un bilgi 

talepleriyle alakalı olarak uyulması gereken süreler ve diğer hususlarda, KVKK’nın 15. 

maddesine uygun hareket edilmelidir.  

5. VERİ GÜVENLİĞİ 

5.1. Güvenlik Tedbirleri 

Vibracoustic, kişisel verilerin 

• Hukuka aykırı işlenmesini önlemek, 

• Hukuka aykırı erişimi önlemek, 

• Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak 

için teknolojik olanaklar, uygulama maliyetleri ile tutulduğu ortamın ve ilgili verinin niteliklerine göre 

gereken idari ve teknik tedbirleri almaktadır.  İşbu tedbirler, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda 

ve Vibracoustic’in bilgi güvenliğine dair diğer politika ve prosedürlerinde belirtilmiştir. 

5.2. Denetim 

Vibracoustic, KVKK’nın 12. maddesi uyarınca ilgili mevzuatın ve işbu Politika hükümlerinin 

uygulanmasına ilişkin iç denetimler yapmakta veya yaptırmaktadır. 

5.3. Veri İhlali Müdahale Süreci 

Vibracoustic sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin güvenliğini riske atacak vakalar halinde ilgili bilgi 

güvenliği politika ve prosedürlerinde belirlenmiş süreçler takip edilecek, İlgili Kişi’ler nezdinde bir zarar 

oluşmaması veya zararın minimize edilmesi amacıyla gerekli tedbir ve aksiyonlar Bilgi Güvenliği Olay 

Yönetim Prosedürü ’ne göre hayata geçirilecektir. 

Yapılacak inceleme neticesinde, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde 

edildiğinin anlaşılması hâlinde, ilgili bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinde belirlenmiş paydaşlar ile 

Kişisel Veri Komitesi tarafından gerekli değerlendirme yapılacak ve söz konusu durumu 72 saat içinde 

Kurul’a ve en kısa süre içinde etkilenen İlgili Kişi’lere bildirir. 

6. KVKK’NIN KISMEN/TAMAMEN UYGULANMADIĞI HALLER 

KVKK’nın 28. maddesine göre aşağıdaki hallerde veri sorumlusuna başvuru hakkı da dahil olmak üzere, 

KVKK hükümleri uygulanmaz: 

(a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak 

kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle 
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ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.  

(b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve 

istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.  

(c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik 

güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek 

kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında 

işlenmesi. 

(d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik 

güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

(e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı 

makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

KVKK’nın 28. maddesine göre aşağıdaki hallerde ise, KVKK’nın temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak 

kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10. maddesi ile zararın giderilmesini 

talep etme hakkı hariç İlgili Kişi’nin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt 

yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri uygulanmaz: 

(a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 

(b) İlgili Kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

(c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme 

görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

(d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali 

çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

7. KİŞİSEL VERİ KOMİTESİ 

Şirket bünyesindeki Kişisel Veri Komitesi “Bilgi Güvenliği Komitesi” üyelerinden oluşmaktadır. Kişisel Veri 

Komitesi, İlgili Kişi’lerin verilerinin hukuka, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve Kişisel 

Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri 

yapmak/yaptırmak ve süreçleri denetlemekle yetkili ve görevlidir.  

Kişisel Veri Komitesinde görevli Şirket çalışanlarının unvanları ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir: 
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7.1. Görev Tanımları 

Kişisel Veri Komitesi Başkanı: 

Kanuna uyumluluk sürecinde yürütülen projelerde her türlü planlama, analiz, araştırma, risk belirleme 

çalışmalarını yönlendirmek; Kanun, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Kişisel Veri 

Saklama ve İmha Politikası uyarınca yürütülmesi gereken süreçleri yönetmek ve İlgili Kişiler’den gelen 

taleplere ilişkin aksiyon ve kararların sonuçlandırılmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Kişisel Veri Komitesi Üyesi: 

Komite üyeleri, İK, Finans ve IT ekiplerinden temsilciler ile işyeri hekimi dahil olmak üzere, ilgili Şirket 

birimlerinin temsilcilerinden oluşur. Toplantı gündemine bağlı olarak Komite’de daimi üyesi olmayan 

birimlerin temsilcileri de görüşlerine başvurulmak üzere toplantılara dahil edilebilir. 

Komite Üyeleri, temsil ettikleri departmanlara uygun olarak işbu Politika ile Kişisel Veri Saklama ve İmha 

Politikası’nın yürütülmesinden, kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işbu Politika’ya uygun 

olarak işlenmesi, saklanması ve yok edilmesinden sorumludur. 

KVK Sorumlusu (Teknik ve İdari): 

İlgili kişilerin taleplerinin incelenmesi ve değerlendirilmek üzere Kişisel Veri Komitesi Başkanı’na ve ilgili 

departmanlara raporlanmasından; Kişisel Veri Komitesi Başkanı tarafından değerlendirilen ve gereken 

hallerde Komite’de görüşülerek karara bağlanan İlgili Kişi taleplerine ilişkin gerekli aksiyonların yerine 

getirilmesinden; saklama ve imha süreçlerinin denetiminin yapılmasından ve bu denetimlerin Kişisel 

Veri Komitesi Başkanı’na raporlanmasından; saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesinden ve işbu 

Kişisel Veri Komitesi Görev

Veri Komitesi Başkanı İnsan Kaynakları Müdürü

Fabrika Müdürü

Finans Müdürü

Satınalma Müdürü

Lojistik Müdürü

Üretim ve Bakım Müdürü

Bakım Şefi 

Kalite Müdürü

Proje Mühendisliği Müdürü

VPS Müdürü

IT Sorumlusu

İSG Mühendisi

İşyeri Hekimi

Veri Sorumlusu İnsan Kaynakları Uzmanı

Veri Komite Üyesi
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Politika ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nın yürütülmesinden sorumludur. 

Politika ve eklerinin güncel tutulmasını sağlar, gerekli durumlarda Vibracoustic’in süreç yönetimini, diğer 

birimlerle yakın çalışarak Politika’nın Kanun ve Yönetmelik’e uygun ve doğru şekilde yürütülmesini temin 

eder. 

8. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEMELER 

 

Şirket tarafından hazırlanan işbu Politika 25.07.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. İşbu Politika’da yapılan 

değişiklikler 2. sayfada yer almaktadır. 

İlgili mevzuat doğrultusunda işbu Politika gerekli güncellemelere uygun hale getirilecek ve uygulanacak 

adımlar gerekli görüldüğünde Şirket tarafından ilgili birimlere danışılarak yeniden belirlenebilecektir. 

 

9. SORUMLULUKLAR 

 

 

 

Responsible: Proses Sahibi 

Accountable: Onaylayan 

Consulted: Uzman 

Informed: Bilgilendirilen 

 

Görev / 

Fonksiyon 
 Fabrika 

Müdürü 
 

İnsan 

Kaynakları 

Müdürü 

 
İnsan 

Kaynakları 

Uzmanı 

 Departman 

Müdürleri 

Politikanın hazırlanması  A  R  R  I 

         

Politikanın yayınlanması  A  R  R  I 

         

Politikanın uygulanması  A  R  R  I 

         

Etkinliğinin ölçülmesi  A  R  R  I 
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10. REFERE DOKÜMANLAR 

 

Doküman Adı Doküman No 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Envanteri FO_17_11.1_0372 

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası LP_17_11.1_0060 

Bilgi Güvenliği Olay Yönetim Prosedürü LP_17_11.1_0041 

Bilgi Güvenliği Taahhütnamesi FO_17_11.1_0168 

 


