
 

DOKÜMAN NO: GEN.FR.001               İ.YAYIN TARİHİ: 30.12.2019                  REV.NO/TARİH:0/- 

 

SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13.maddesi gereğince; ‘İlgili kişi, bu Kanunun 

uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri 

sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede 

ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

hâlinde, kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini 

açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda 

yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri 

sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.’ KVK Kanunu 

gereğince yapılacak başvurularda başvuru sahibi işbu form ile birlikte aşağıdaki seçeneklerden biri 

dâhilinde başvurusunu yapabilir; 

1. Doğrudan başvuru sahibinin aşağıda yer alan şirket adresine gelerek T.C. Kimlik Kartı ibrazı ile 

kimliğini ispatlayarak başvuru yapması, 

Şirket Adresi: Ergene-1 OSB Vakıflar OSB Mah. D100 Cad. No:13/1 59930 Ergene / TEKİRDAĞ 

2. Noter aracılığıyla başvuru yapılması veya iadeli taahhütlü mektupla tarafımıza iletilmesi, 

3. Şirketimizin mail adresi üzerinden başvuru yapılması (sistem@sistemaluminyum.com.tr) 

SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. olarak tarafımıza ulaşan başvuruları KVK Kanunu 13.maddesi 

uyarınca, başvuru sahibinin seçtiği cevap alma yöntemi ile en geç 30 gün içerisinde cevaplandırıyoruz. 

Bu kapsamda Başvuran Kişi’nin başvuru bilgilerinin doğru olmaması veya başvuru sebebini ayrıntılı ve 

net bir şekilde sunamamış olması ya da SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından talep edilen 

belgeleri sunamamış olması dolayısıyla SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.’nin başvuruya cevap 

verememesi durumunda sorumluluk Başvuran Kişi’ ye ait olacaktır. 

 

A. Başvuran Kişinin İletişim Bilgileri: 

İsim: 

Soy isim: 

T.C. Kimlik Numarası: 

Telefon Numarası: 

E-posta:  

Adres: 

B. Kişinin Şirketimizle Olan İlişkisi; 

☐ Müşteri 

☐ Ziyaretçi 

☐ İş ortağı 

Diğer: ………….. 

 

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ayrıntılı olarak belirtiniz. 

[     ] 1- Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. 

*KVKK Madde 11/1,a 

AÇIKLAMA: 
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[     ] 2- Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep 

ediyorum. 

*KVKK Madde 11/1,b 

AÇIKLAMA: 
[   ] 3- Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun 

kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. 

*KVKK Madde 11/1,c 

AÇIKLAMA: 
 
 
[     ] 4- Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri 

bilmek istiyorum. 

*KVKK Madde 11/1,ç 

AÇIKLAMA: 
 
 

[     ] 5- Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. 

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi belirtiniz ve doğruluğunu teyit edici belgeleri ekte gönderiniz. 

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

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

*KVKK Madde 11/1,d 

AÇIKLAMA: 
 
 
[     ] 6- Kişisel verilerimin KVKK’nın yedinci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini [    ] 

veya yok edilmesini [    ] istiyorum. 

*Yapılmasını istediğiniz işlemin kutucuğunu işaretleyiniz. KVKK Madde 11/1,e 

AÇIKLAMA: 
 
 
[      ] 7- Talep No. 5’te eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğümü belirttiğim kişisel verilerimin aktarılmış 

ise aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum. 

*KVKK Madde 11/1,f 

AÇIKLAMA: 
 
 

[   ]8- Talep No. 6’da talep ettiğim işlemin, kişisel verilerimin aktarılmış ise aktarılan üçüncü kişilere de 

bildirilmesini istiyorum. 

*KVKK Madde 11/1,f 

AÇIKLAMA: 
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[   ] 9- Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 

edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz 

ediyorum. 

 
Analize konu olduğunu düşündüğünüz kişisel verinizi ve analiz sonucunu belirtiniz: 

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 

* KVKK Madde 11/1,g 

AÇIKLAMA: 
 
 

[    ] 10- Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep 

ediyorum. 

Zararın hangi kişisel verinizle ilgili ortaya çıktığını belirtiniz ve zararı doğrulayıcı/destekleyici (mahkeme kararı, kurul 

kararı, fatura vb) belgeleri ekte gönderiniz. 

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 

* KVKK Madde 11/1,ğ 

AÇIKLAMA: 
 

 

D. Başvuru sahibinin başvurusuna verilecek cevabın ne şekilde tarafına ulaşmasını istediği; 

Lütfen cevap almak istediğiniz yöntemi işaretleyiniz; 

☐ Doğrudan adrese gönderilme 

☐ E-posta yoluyla 

☐ Elden teslim 

 

E. Başvuruda Bulunan Kişinin 

Adı Soyadı  : 

Başvuru Tarihi  : 

İmzası    : 


