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BAŞVURU FORMU 

a) Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 11. maddesinde kişisel veri

sahibine kişisel verilerin işlenmesine başvuru hakkı tanınmaktadır. 

Bu hakkın kullanılması amacıyla aşağıda yer alan açıklamalar ışığında işbu formun eksiksiz 

olarak doldurularak yine aşağıda yer alan yöntemlerden biriyle şirketimize ulaştırılması gerekmektedir. 

Kurul tarafından başvurular için ayrıca bir yöntem belirlenmesi halinde şirketimizin bu belirleme 

çerçevesinde başvuru yöntemini değiştirme ve yeni başvuru yöntemi belirleme hakkı saklıdır. 

6698 sayılı KVKK nın 13. maddesine göre; başvuru talebinizin şirketimize eksiksiz olarak 

ulaşması halinde talepleriniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, kurulca belirlenen 

tarifedeki ücret alınabilecektir. Başvurunun veri sorumlusu olarak şirketimizin hatasından kaynaklanması 

halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz bildirim yöntemine göre 

yapılan bildirimin adres değişikliği veya tarafınızdan kaynaklanan bir sebeple yapılamaması halinde 

şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

Başvuruların değerlendirilmesi ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması açısından başvuru 

esnasında sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin eksikliğinden dolayı şirketimiz başvurunuzu 

reddedebileceği gibi ek bilgi ve belge isteyebilecektir. Ek bilgi ve belge istenmesi halinde istenen 

belgenin niteliğine göre belirlenecek ve tarafınıza bildirilecek makul süre içerisinde istenen belgelerin 

ibraz edilmemesi halinde talebiniz reddedilecektir.   

Başvuru yapıldıktan sonra sizin adınıza bir kişinin hareket etmesini istemeniz halinde, noterden 

düzenlenecek “6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu kapsamında her türlü işlemi yapmaya 

yetkilidir” ibaresini taşıyan özel yetkili vekaletname sunulması gerekmektedir. 

Başvurunuza daha hızlı ve amaca uygun cevap verilebilmesi için lütfen şirketimizle olan ilişkinizi 

ve kimlerle irtibat halinde olduğunuzu belirtiniz. (Örneğin; çalışan, eski çalışan, iş başvurusu yapan, 

müşteri, bayi, ziyaretçi vs)    

b) İlgili Kişinin Hakları

- 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,

- 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

- kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 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,
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c) Başvuru Yöntemi

 Şahsen Başvuru

 Noter Kanalıyla Başvuru

 Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru

BAŞVURU BAŞVURU ADRESİ AÇIKLAMA 

ŞAHSEN BAŞVURU,  

(Başvuru Sahibinin bizzat şirket 

merkezine gelerek başvurması) 

Çankaya Mah. 101 Cad. 
Canatan İş Mrk. Kat:10 No:20 
MERSİN

Zarfın üzerine “6698 Sayılı Kanun 

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak. 

NOTER KANALIYLA 

BAŞVURU  

Çankaya Mah. 101 Cad. Canatan İş 
Mrk. Kat:10 No:20 MERSİN

Zarfın üzerine “6698 Sayılı Kanun 

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak. 

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA 

İLE BAŞVURU (KEP) 

siyampetrol@hs01.kep.tr Konu kısmına “6698 Sayılı Kanun 

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak. 

d) Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

ADI SOYADI 

TC KİMLİK NO 

E POSTA ADRESİ 

TELEFON NUMARASI 

ADRESİ 

e) Başvuru Konusu

...../…../….. 

Adı Soyadı 

İmzası 
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