
1/3 
 

 
 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 

A-GENEL BİLGİLENDİRME 

Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11’inci maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruları daha 

hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla işbu Başvuru Formu oluşturulmuştur.  

 

KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu 

Başvuru Formu’nu doldurmalı ve varsa konuya ilişkin ekler ile birlikte; 

 

➢ Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Işıklar Mahallesi Işıklar İstanbul Caddesi No:1 34075 

Eyüpsultan-İstanbul adresine şahsen başvuru ile iletmeli veya 

➢ Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Işıklar Mahallesi Işıklar İstanbul Caddesi No:1 34075 

Eyüpsultan-İstanbul  adresine noter yoluyla tebliğ etmeli veya 

➢ Formu, kilsan@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzanız ile  

göndermelisiniz. 

 

Taleplerin değerlendirilmesi ve cevap verilebilmesi için başvuru formunun eksiksiz olarak 

doldurulması gerekmektedir. 

 B-BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Lütfen aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz, güncel ve doğru şekilde yazınız. 

________________________________________________________________ 

Ad ve Soyad   : 

________________________________________________________________ 

T.C. Kimlik Numarası : 

________________________________________________________________ 

Adres    : 

________________________________________________________________ 

Telefon Numarası  : 

________________________________________________________________ 

Elektronik Posta Adresi : 

________________________________________________________________ 
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C-BAŞVURU SAHİBİNİN ORTA ANADOLU FİRMASI İLE İLİŞKİSİ 

Lütfen Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan 

seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi 

dönemlerde devam ettiğini yazınız. 

 Müşteri 

 Çalışan 

 İş Ortağı 

 Ziyaretçi 

 Diğer________ 

 

 

 

 

D-VERİ SAHİBİ TALEBİ 

Lütfen kişisel verilere ilişkin talep veya taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (✓) ile işaretlemek 

suretiyle belirtiniz. Talebinizle birlikte talebinizi destekler nitelikte belirtilen bilgi/belgeleri işbu 

Forma ekleyiniz. 

Seçim Talep Gerekli Bilgi/Belge 

 
Kişisel verilerimin Şirket tarafından işlenip 

işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 

İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir veri varsa, lütfen bu 

tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz. 

 

Şirket tarafından kişisel verilerimin işlenmesi 

durumunda kişisel verilerimin hangi amaçla 

işlendiğini öğrenmek istiyorum. 

Hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istediğiniz belirli bir veri 

varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz. 

 

Şirket tarafından kişisel verilerimin işlenmesi 

durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını 

ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 

Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo 

sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz. 

 

Şirket tarafından kişisel verilerimin yurt 

içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması 

durumunda verilerimin aktarıldığı üçüncü 

kişileri öğrenmek istiyorum. 

Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo 

sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz. 

 

Şirket tarafından eksik veya yanlış işlenen 

kişisel verilerimin düzeltilmesini / 

güncellenmesini istiyorum. 

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel 

verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda 

bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme 

talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, 

ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz. 

 

Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel 

verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde 

de düzeltilmesini/güncellenmesini istiyorum.  

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel 

verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda 

bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme 

talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, 

ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz. 

 

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle 

silinmesini/yok edilmesini istiyorum. 

Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını 

düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi 

bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde 

belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri 

Form ekinde iletiniz. 
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Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle 

aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de 

silinmesini/yok edilmesini istiyorum.  

Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını 

düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi 

bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde 

belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri 

Form ekinde iletiniz. 

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi 

nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep 

ediyorum. 

Lütfen kişisel verilerinizin neden kanuna aykırı olarak 

işlendiği kanaatinde olduğunuzu, kanuna aykırı işleme 

faaliyeti ve uğradığınız zarar ile birlikte bu tablo sonunda 

bırakılan boşlukta veya form ekinde belirtiniz. Form ekinde 

talebinizi destekleyen/tevsik eden Kişisel Verilerin 

Korunması Kurulu veya mahkeme kararlarını da 

iletebilirsiniz. 
 

E-AÇIKLAMALAR VE EKLENEN BELGELER 

 

 

 

F-BAŞVURUYA VERİLECEK YANITIN BİLDİRİLME YÖNTEMİ 

Lütfen kişisel verilere ilişkin talep veya taleplerinizin yanıtının hangi iletişim bilginize 

gönderilmesini istediğiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği işaretleyiniz. 

 Adresime gönderilmesini istiyorum. 

 Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli 

vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 
 

G-VERİ SORUMLUSU AÇIKLAMA 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından 

işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni 

süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri 

paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel 

verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ilave bilgi 

ve evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. 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. 

 

H-KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BEYANI 

 

___________________________________________________________ 

Başvuru Tarihi : 

___________________________________________________________ 

 

İmza   :  


