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KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK m. 11 uyarınca veri sahipleri olarak kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

▶ Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,

▶ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

▶ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  

 öğrenme,

▶ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

▶ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve  

 bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  

 isteme,

▶ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini  

 gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok  

 edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü  

 kişilere bildirilmesini isteme,

▶ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize  

 bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

▶ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde  

 uğradığınız zararın giderilmesini talep etme.

Bu taleplerinizi Başvuru Tebliği uyarınca aşağıda belirtilen yöntemle Şirketimize ücretsiz olarak 

iletebilirsiniz:

1. https://www.bosch.com.tr/media/terms_of_use/31102019_basvuru-form.pdf  

 adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Organize Sanayi  

 Bölgesi Yeşil Cadde No:27 Nilüfer Bursa adresine şahsen iletilmesi (kimliğinizin ibraz edilmesi  

 gerekeceğini hatırlatmak isteriz).

2. https://www.bosch.com.tr/media/terms_of_use/31102019_basvuru-form.pdf  

 adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Organize Sanayi  

 Bölgesi Yeşil Cadde No:27 Nilüfer Bursa adresine adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.

https://www.bosch.com.tr/media/terms_of_use/31102019_basvuru-form.pdf
https://www.bosch.com.tr/media/terms_of_use/31102019_basvuru-form.pdf
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VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ 
DURUMLAR NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında 

tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

▶	Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve  

 istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

▶	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. 

▶	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. 

▶	Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı  

 makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın 

giderilmesini talep etme hakkı hariç, diğer haklarını ileri süremezler

▶	Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 

▶	Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

▶	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. 

▶	Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali  

 çıkarlarının korunması için gerekli olması

Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği Departmanı

Yürürlük	Tarihi:	01.06.2021

Versiyon: v1.1

3.	https://www.bosch.com.tr/media/terms_of_use/31102019_basvuru-form.pdf		
	 adresinde bulunan başvuru formunun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu  

 kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı  

 formun boschsantic@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.

Başvuruda;

Ad, soyada ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti 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 vekâletnamenin 

ıslak imzalı ve noter onaylı bir kopyası bulunmalıdır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve 

yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka 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. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün 

içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir 

maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel veri sahibinin, 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 sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz 

tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz, 

başvuruda 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.

KVKK m. 14 uyarınca Şirketimizce başvurunuzun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz 

bulmanız veya süresinde başvuruya cevap vermediğimiz hâllerinde; Şirketimizin cevabını 

öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK 

Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

https://www.bosch.com.tr/media/terms_of_use/31102019_basvuru-form.pdf
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