
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 
VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU 

 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesindeki talebinizin yerine 

getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak, 

• Posta yolu ile başvuru formunu iletecekseniz; ıslak imzalı halini noter tasdikli TC Kimlik 

fotokopisi ile birlikte, Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin adresine posta yolu ile, 

• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden güvenli elektronik imza, mobil imza ile 

henselelektriksanayi@hs01.kep.tr KEP adresine, Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in 

sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden birini kullanmak suretiyle başvuru 

formunu iletecekseniz, info@hensel-electric.com.tr adreslerinden uygun olanına 

gönderebilirsiniz. 

 

1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

(*): Bu tabloda doldurulması gereken zorunlu alanlardır. 

(**): Posta yolu ile başvurularda zorunlu alandır. 

(***): Normal e-posta ile başvuruda bulunmak için Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in 

sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmalıdır. 

Adı Soyadı:(*) 

T.C. Kimlik No: 

Telefon Numarası: (*) 

Adres: (**) 

E-posta Adresi:(***) 

Diğer E-posta:(****) 

 

 

(Varsa) Temsilci 

Adı Soyadı:(*) 

T.C Kimlik No:  

Adres: (**) 

E-posta Adresi (***): 

 

 

 



(****) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ve mobil imzayı refere eder.  

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, münhasıran işbu Başvuru Formu’nun 

değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla 

işlenmektedir. 

2. VERİ SORUMLUSUNA DAİR BİLGİ 

 
Lütfen Şirketimiz ile Olan İlişkinizi Belirtiniz 

☐ Müşteri  

☐ Ziyaretçi  

☐ Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar:  

☐ Çalışan  

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz  

☐ Diğer  

 
Tarih:  

 
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Kişi/Birim: 
  

Konu: 

Lütfen KVKK Kapsamındaki Talebinizi Belirtiniz  
Talep No  :  
Talep Konusu :  
Kanuni Dayanak :  

 

 

 

 

 

 

 



Seçiminiz (Lütfen İlgili Bölümü/Bölümleri İşaretleyiniz)  

☐ Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.(KVKK m. 

11/1-a) 

☐ Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyor ise bu veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep 

ediyorum. (KVKK m. 11/1-b) 

☐ Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme 

amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK m. 11/1-c) 

☐  Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü 

kişileri bilmek istiyorum. (KVKK m. 11/1-ç) 

☐  Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini 

istiyorum. (KVKK m. 11/1-d)  

☐  Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler 

nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. (KVKK m. 11/1-f)  

☐  Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede 

kişisel verilerimin; (KVKK m. 11/1-e)  

 

A) Silinmesini istiyorum.    ☐  

B) Yok edilmesini istiyorum.  ☐  

(Lütfen seçeneklerden belirtiniz)  

 

☐ Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede 

kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; (KVKK m. 11/1-f) 

A) Silinmesini istiyorum.    ☐  

B) Yok edilmesini istiyorum.   ☐  

 

☐ Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla 

analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu 

sonuca itiraz ediyorum. (KVKK m. 11/1-g) 

☐ Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini 

talep ediyorum. (KVKK m. 11/1-ğ)  



 

 

 

Lütfen Talebiniz İle İlgili Bir Açıklama Yapınız:  

 
Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Ne Şekilde Bildirilmesini İstiyorsunuz? 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.  

☐ E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-Posta yöntemini seçmeniz halinde size 

daha hızlı yanıt verebileceğiz.)  

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter 

tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)  

 
Başvuru Sahibinin Beyanı  

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 

13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim. Bu başvuruda 

tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve 

taahhüt ederim.  

Başvuruda bulunan kişinin; 

Adı, Soyadı   :  
İmzası     :  
Başvuru Tarihi  :  

 

İşbu başvuru formu, Hensel Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile olan ilişkinizi tespit 

ederek, eğer var ise bizler 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 Şirket’imiz 

ek evrak ve malumat (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 Hensel Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, 

söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul 

etmemektedir. 
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