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     BAŞVURU FOR MU 

A.  Ge nel Açı kla mal ar 

6698 Sayılı  Ki şisel  Verileri n Kor un ması  Kanunu’ nun (‘‘ KVKK’’)  11.  maddesi  kapsa mı nda herkes,  veri 

sor uml usu sıfatı yl a Sait  Nal bur  Tekstil  San.  ve Ti c.  Lt d.  Şti.  (‚SAİ T NALBUR‛),’ ne aşağı da belirtilen 

hus usl arda başvur uda bul un ma hakkı na sahi ptir: 

a) Ki şisel veri işleni p işlenme di ği ni öğrenme,  

b) Ki şisel verileri işlenmi şse buna ilişki n bil gi talep et me,  

c) Ki şisel  verileri n i şlenme a macı nı  ve  bunl arı n amacı na uygun kull anılıp kull anıl madı ğı nı 

öğrenme,  

d) Yurt içi nde veya yurt dışı nda kişisel verileri n akt arıl dı ğı üçüncü kişileri bilme  

e) Ki şisel verileri n eksi k veya yanlış işlenmi ş ol ması  hâli nde bunl arı n düzeltil mesi ni iste me  

f) 6698 sayılı  KVKK’ nı n 7.  maddesi  uyarı nca,  bu Kanun ve  il gili  di ğer  kanun hükü ml eri ne 

uygun ol arak i şlenmi ş  olması na rağ men,  i şlenmesi ni  gerektiren sebepl erin ort adan kal k ması 

hâli nde ki şisel  veriler  resen veya il gili  ki şi ni n t alebi  üzeri ne öngör ül en şartlar  çerçevesi nde 

ki şisel verileri n sili nmesini veya yok edil mesi ni iste me,  

g) (e).  ve  (f).  bentl eri  uyarınca yapıl an i şle ml eri n,  ki şisel  verileri n akt arıl dığı  üçüncü ki şil ere 

bil diril mesi ni 

iste me,  

h) İşlenen verileri n münhasıran ot o mati k siste ml er vasıtası yl a anali z edil mesi  sureti yl e ki şi ni n 

kendi si aleyhi ne bir sonucun ortaya çı kması na itiraz et me,  

i) Ki şisel  verileri n kanuna aykı rı  ol arak i şl enmesi  sebebi yl e zarara uğra ması  hâli nde zararı n 

gi deril mesi ni 

talep et me.  

B.  Başvur uya İlişki n Kişisel Verileri n İşlenmesi  

Veri  Sor uml usuna Başvur u For mu il e başvur ucunun ki mli ği ni n t espiti  ve  başvur unun yönetilmesi 

a macı yl a yönetil mesi  amacı yl a sı nırlı  ve bağlantılı  ol arak ki şisel  veri  ( Ad,  Soyad,  T. C.  Ki ml i k 

Nu marası,  Tel ef on Numar ası,  E- Posta,  Adres,  İ mza)  i şlenmekt edir.  Söz konus u ki şisel  veriler, 

gerekti ği  t akdirde başvur u t al ebi ni n niteli ği ne göre yal nı zca il gili  biri ml er/ kişiler  ve kanunl arca 

yet kili kur um/ kur ul uşl ar ile payl aşılabil mekt edir.  
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C.  Başvur u Yönt e mi,  Başvur unun Yapılacağı  Adres  ve Başvur u Gönderimi nde  Belirtilecek 

Bil gi yi Gösterir Tabl o 

 

Başvur u Yönt e mi  

 

Başvur unun Yapılacağı Adres 

 

Başvur u Gönderi mi nde Belirtilecek 

Bil gi 

El den başvur u ( Başvur u s ahi bi ni n 

bi zzat  gelerek ki mliği ni  tevsi k edici 

belge ile başvur ması 

gerekmektedir.  Vekaleten başvur u 

yapıl ması  dur umunda noter  t asdi kli 

vekaletnameni n yanı nı zda 

bul undur ul ması gerekmektedir) 

 

<<<<<<<<<<<<<.  

 

 

Zarfı n üzeri ne  “ Ki şisel  Verileri n 

Kor unması  Kanunu Kapsa mı nda  Bil gi 

Tal ebi ” yazılacaktır.  

 

Not er vasıtası yla tebli gat  

 

<<<<<<<<<<<< 

 

Tebli gat  zarfı na “ Ki şisel  Verileri n 

Kor unması  Kanunu Kapsa mı nda  Bil gi 

Tal ebi ” yazılacaktır.  

D.  Başvur u Sahi bi İletişi m Bilgileri 

Ad:   

Soy ad:   

TC Ki mli k Nu marası:  

( Pasaport No)  

 

Tel efon Nu marası:   

E- posta: ( Belirt meni z hali nde

 size daha hı zlı

 yanıt verebileceğiz.) 

 

Adr es:   
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E.  Lütfen Şirketi mi z ile Ol an İlişki ni zi Belirti niz 

☐ Müşt eri 

☐ Zi yaretçi 

☐ Eski Çalışanı m 

Çalıştığı m Yıllar 

☐ Di ğer 

☐ Çalışan 

☐ İş Başvur usu / Özgeç mi ş Payl aşı mı Yaptı m 

Tari h : 

☐ Üç ünc ü Kişi Fir ma Çalışanıyı m 

Lütfen çalıştığı nız fir ma ve pozisyon bilgisi ni belirtiniz 

Şir keti mi z içerisi nde iletişi mde ol duğunuz Kişi/ Birim:  

Konu:  

 

F.  Lütfen KVKK Kapsa mı ndaki Talebi ni zi Belirti niz 

 

Tal ep 

No  

 

Tal ep Konusu 

 

Ka nuni Dayanak 

 

Seçi mi ni z 

( Lütfen İlgili  Böl ümü 

İşaretleyi niz) 

 

1 

Şir keti nizi n hakkı mda kişisel veri

 işleyi p işle medi ği ni öğrenme k istiyor um 

KVKK m.  11/ 1-a  

2 Eğer  şir keti niz hakkı mda ki şisel  veri  işli yor  i se 

bu veri  işle me  f aali yetleri ne  ilişki n bil gi  t al ep 

edi yor um 

KVKK m.  11/ 1- b  

3 Eğer  Şir keti niz hakkı mda kişisel  veri  i şli yorsa 

bunl arı n i şlenme  a macı nı  ve  i şlenme  a macı na 

uygun kullanılı p kullan ma dı ğı nı  öğrenme k 

istiyor um 

KVKK m.  11/ 1-c  
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4 Eğer  kişisel  verilerim yurtiçi nde  veya 

yurt dışı nda  üç üncü ki şilere akt arılıyorsa,  bu 

üç üncü kişileri bil mek istiyor um 

KVKK m.  11/ 1-ç  

5 Ki şisel  verileri mi n eksi k veya  yanlış  işlendi ği 

düş ünüyor um ve  bunl arı n düzeltil mesi ni 

istiyor um 

KVKK m.  11/ 1- d  

6 Ki şisel  verileri mi n kanun ve  il gili  di ğer  kanun 

hükü ml eri ne uygun ol arak i şlenmi ş  ol ması na 

rağ men,  işlenmesi ni  gerektiren sebepl eri n 

ortadan kal ktı ğı nı  düşünüyor um ve  bu çerçevede 

kişisel verileri mi n;  

a)  Sili nmesi ni 

b)  Yok edil mesi ni 

c)  Anoni m hal e getiril mesi ni istiyor um 

( Lütfen seçeneklerden belirtiniz) 

KVKK m.  11/ 1-e  

7 Eksi k ve  yanlış  işlendi ğini  düşündüğüm ki şisel 

verileri mi n ( 5  Nu maralı  Tal ep)  akt arıl dı ğı 

üç üncü kişiler  nezdi nde de  düzeltil mesi ni 

istiyor um 

KVKK m.  11/ 1-f  

8 Ki şisel  verileri mi n kanun ve  il gili  di ğer  kanun 

hükü ml eri ne uygun ol arak i şlenmi ş  ol ması na 

rağ men,  işlenmesi ni  gerektiren sebepl eri n 

ortadan kal ktı ğı nı  düşünüyor um ( 6  Nu mar alı 

Tal ep)  ve  bu çerçevede kişisel  verileri mi n 

akt arıl dı ğı üçüncü kişiler nezdi nde de;  

a) Sili nmesi ni 

b) Yok Edil mesi ni 

c) Anoni m Hal e 

Getiril mesi niİstiyor um( Lütfen 

Seçeneklerden Belirtiniz) 

KVKK m.  11/ 1-f  

9 Şir keti niz t arafı ndan i şlenen ki şisel  verileri mi n 

münhasıran ot o mati k sisteml er  vasıtası yla analiz 

edil di ği ni  ve  bu analiz  neticesi nde  şahsı m 

aleyhi ne bir  sonuç  doğduğunu düş ünüyor um.  Bu 

sonuca itiraz edi yor um.  

KVKK m.  11/ 1- g  
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10 Ki şisel  verileri mi n kanuna aykırı  işlenmesi 

nedeni yl e zarara uğradı m.  Bu zararı n 

taz mi ni talep edi yor um.  

KVKK m.  11/ 1- h  

 

G.  Lütfen Tal ebi ni z İle İlgili Bir Açı kla ma Yapı nı z 

 

H.  Başvur unuza Vereceğimi z Yanıtı n Tarafı nıza Ne  Şekil de Bildi ril mesi ni 

İsti yorsunuz? 

☐ Adresi me gönderil mesi ni isti yor um.  

☐ E- Post a adresi me gönderil mesi ni isti yor um.  

( E- Posta yönte mi ni seç me niz hali nde size daha hızlı yanıt verebileceği z.) 

☐ El den tesli m al mak isti yor um.  

( Vekaleten tesli m alı nmasını n i stenmesi  durumunda noter  tasdi kli  vekaletna me  veya  yetki  bel gesi 

ol ması gerek mektedir.) 

G.  Başvur u Sahi bi ni n Beyanı  

İşbu başvur u f or mu,  Şirketi ni z il e ol an ilişki mi  tespit  ederek ve varsa,  Şirketi ni z t arafı ndan 

işlenen ki şisel  verileri mi  eksi ksi z ol arak belirleyerek il gili  başvur uma doğr u ve  kanuni 

süresi nde cevap verilebilmesi  i çi n t anzi m edil mi ştir.  Hukuka aykırı  ve haksı z bir  şekil de veri 

payl aşı mı ndan kaynaklanabilecek hukuki  riskleri n bertaraf  edil mesi  ve  özelli kl e ki şisel 

verileri mi n güvenli ği nin sağl anması  a macı yl a,  ki mli k ve yet ki  tespiti  i çi n Şirketi ni z 

tarafı ndan ek evrak ve mal umat  ( Nüf us  cüzdanı  veya s ür ücü bel gesi  sureti  vb. )  t al ep et me 

hakkı  bul unduğunu kabul,  beyan ve t aahhüt  ederi m.  For m kapsa mı nda i let mekt e ol duğu m 

talepl eri me ilişki n bil gileri n doğr u ve güncel  ol ma ması  ya da yet kisi z bir  başvur u yapıl ması  

hali nde Şirketi ni zi n,  söz konus u yanlış  bil gi  ya da yet kisi z başvur u kaynaklı  t al epl er den 

dol ayı  mes uli yet  kabul  et medi ği ni  bil di ği ni  kabul,  beyan ve t aahhüt  ederim.  Hukuka aykırı, 

yanıltıcı veya yanlış başvur ul ar dan doğan t üm soruml ul uk tarafı ma aittir.  

Başvur uda bul unan kişini n;  

Adı, Soyadı  : 

İ mzası  : 

Başvur u Tari hi : 


