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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA – BAŞVURU FORMU 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahipleri ; 

• 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,  

• 6698 sayılı Kanun 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,  

• 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  

                haklarına sahiptir. 
 
Kanunun 13. Maddesine göre veri sahibi,  veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak 
başvurularını yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle 
iletebilecektir.   

Buna göre Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;  
 

• Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile  

• Noter vasıtası ile,  

• Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak 

Şirketin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle 

• Mobil imza yöntemiyle, 

• Varsa Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz 

aracılığı ile iletilmesi gerekmektedir.  

Yazılı başvuruların Şirketimize gönderilebileceği  iletişim bilgileri aşağıdadır :  

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres 

Şahsen Başvuru (Başvuru 

sahibinin bizzat gelerek kimliğini 

tevsik edici belge ile başvurması) 

HASTANE MAHALLESİ HADİMKÖY 
NAKKAŞ YOLU CADDESİ SÜHEYLA SOKAK 
NO: 28/1 HADİMKÖY / ARNAVUTKÖY - 

İSTANBUL 

Noter vasıtasıyla tebligat HASTANE MAHALLESİ HADİMKÖY 
NAKKAŞ YOLU CADDESİ SÜHEYLA SOKAK 
NO: 28/1 HADİMKÖY / ARNAVUTKÖY - 

İSTANBUL 

Güvenli Elektronik İmza 

kullanılarak Kayıtlı Elektronik 

Posta (KEP) yoluyla 

igl.globalas@hs03.kep.tr 

Şirketimize daha önce 

bildirdiğiniz ve Şirketimiz 

sistemlerinde kayıtlı bulunan 

elektronik posta adresinden 

gönderilecek e-posta ile 

info@igllojistik.com 
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A. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 

İsim  

Soy İsim  

T.C. Kimlik Numarası 

Yabancı ise Uyruğu ve Pasaport 

Numarası  

  

Telefon Numarası  

E-Posta (Daha hızlı yanıt için)  

Adres:      

 

 
B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz:  
 

Müşteri 

Ziyaretçi 

İş Ortağı 

Diğer  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mevcut Çalışanım 

Eski Çalışanım 

Çalıştığım 

Yıllar:……………………………………. 

İş Başvurusu / Özgeçmişimi Paylaştım 

Tarih:……………………………….. 

Diğer:                                                                                              Üçüncü firma çalışanıyım  

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisi belirtiniz:  

………………………………………………………………………….. 

  

C. Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler 
(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz) 

 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. 

 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. 

 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun 

kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. 

 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek 

istiyorum. 

 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. 

 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

kişisel verilerimin silinmesini istiyorum. 

 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de 

düzeltilmesini istiyorum. 

 Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum. 

 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini 

ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 
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D. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.  

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)  

☐ Elden teslim almak istiyorum.  (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi 
olması gerekmektedir.)  

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru 
yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul 
etmemektedir.  

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular Kişisel Verilerin Korunması 13. Maddesi gereğince talebin niteliğine göre yukarıda 
seçilen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en kısa süre içinde yanıtlandırılacaktır.  
 
 
 
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)  
Adı Soyadı:  
Başvuru Tarihi:  
İmza: 
 
 
Veri Sorumlusu Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda ilgili kişinin;  
“A” bölümünde belirtilen kimliğini tespit edici gerekli bilgileri içeren tüm alanları eksiksiz olarak doldurmuş ve formun diğer 
alanlarını yine eksiksiz olarak doldurup talebini açıkça belirtmiş olması zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru 
olarak değerlendirilmeyecektir.  
 


