
MESKAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TİC. SAN. A.Ş.  

BAŞVURU FORMU 

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE) (KİŞİSEL VERİ 

SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN1 ) 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan 

kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci 

maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.  

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak 

kendisi ile ilgili; 

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinin 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, 

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin 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 28. maddesinde, bazı hallerde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı 

belirtilmektedir.  

Bu çerçevede, Kanun kapsamına girmeyen haller, 28. maddede tamamen veya kısmen 

kapsam dışı olan haller olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur. Bu maddenin 1. 

fıkrasında tam istisnalar, 2. fıkrasında ise kısmi istisnalar düzenlenmiştir. Tam istisna halinde 

Kanun hükümleri hiçbir şekilde uygulanmamakta iken, kısmi istisna hallerinde, Kanunun 

sadece bazı hükümleri (aydınlatma yükümlülüğü, ilgili kişinin hakları ve veri sorumluları 

siciline kayıt) uygulanmamaktadır. 

 

 

 



 

Tam İstisna Halleri  

 

• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere 

uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta 

yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,  

 

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama 

ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,  

 

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 

ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da 

suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da 

ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,  

 

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler 

kapsamında işlenmesi,  

 

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin 

olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

 

Kısmi İstisna Halleri 

Kural olarak aşağıda belirtilen haller yalnızca belirli Kanun hükümlerinden istisna tutulmakta 

olup, bunun dışında kalan Kanun hükümlerine ise tabidirler. Kanunun amacına ve temel 

ilkelerine uygun ve orantılı olma şartıyla Kanunda veri sorumlusunun aydınlatma 

yükümlülüğünün düzenlendiği 10. madde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak 

üzere ilgili kişinin haklarının düzenlendiği 11. madde ve Veri Sorumluları Siciline kayıt 

yükümlülüğünün düzenlendiği 16. madde hükümleri, belirtilen faaliyet alanları ile sınırlı olmak 

üzere uygulanmamaktadır. Bu kapsamda, Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve 

orantılı olma şartı ile bazı hükümlerden muaf tutulan haller şunlardır;  

 

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için 

• gerekli olması, 

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme 

veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması 

için gerekli olması, 

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve 

• mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

 

 



Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize 

bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin 

Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza 

iletilmesi gerekmektedir. 

 Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak ; 

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile  

• Noter vasıtası ile,  

• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik 

imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza 

iletilmesi gerekmektedir.  

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru 

kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

Başvuru 
Yöntemi 

Başvurunun 
Yapılacağı Adres 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi 

Şahsen Başvuru 
(Başvuru 
sahibinin bizzat 
gelerek kimliğini 
tevşik edici 
belge ile 
başvurması) 

Kale Mahallesi, 
Yeşilyurt Cd. No:10 
Keste/Bursa 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Noter vasıtasıyla 
tebligat 

Kale Mahallesi, 
Yeşilyurt Cd. No:10 
Keste/Bursa 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Güvenli 
Elektronik İmza 
kullanılarak 

info@meskar.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden 

de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan 

başvurular KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine 

göre talebin bizlere yukarıda tariflenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten 

itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü 

maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. 

 

 

 

 



1- Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim 

kurulmasına ilişkin bilgiler: 

İsim  

Soy İsim  

TC Kimlik No  

Telefon Numarası  

E-posta:  
(Belirtmeniz halinde size daha hızlı 
yanıt verebileceğiz.) 

 

Adres: 
 
 
 
 

 

 

2-Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski 

Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi) 

☐ Müşteri  

 

☐ İş Ortağı  

☐ Ziyaretçi 

 

☐Diğer: ...................................................................... 

 
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: 
................................................................................  
 
 
Konu: 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 

 

☐ Eski çalışanım.  

Çalıştığım Yıllar :........................................ 
 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı 

yaptım. 
 
Tarih : 
..................................................................... 

☐ Diğer : ...................................................  ☐ Üçüncü firma çalışanıyım. 

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon 
bilgisini belirtiniz 
................................................................... 
 

 



Talep 
No 

Talep Konusu Seçiminiz 

1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini 
öğrenmek 

istiyorum. 

 

2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme 

faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. 

KişiselVerilerinKorunmasıKanunuMad11/1(b) 

 

3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların 

işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanmadığını öğrenmek istiyorum. 

KişiselVerilerinKorunmasıKanunuMad11/1(c) 

 

4 Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurtdışında üçüncü 

kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. 

KişiselVerilerinKorunmasıKanunuMad11/1(ç) 

 

5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum 

ve bunların düzeltilmesini istiyorum. 

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına 

yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri 

ekolarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı 

fotokopisi,ikametgâh,gibi) Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Mad11/1(d) 

Düzeltilecek veri; 

6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine 

uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu 

çerçevede kişisel verilerimin;  

a)Silinmesini talep ediyorum. 

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. 
c) Yok edilmesini talep ediyorum. 

KişiselVerilerinKorunmasıKanunuMad11/1(e) 

Sadece bir kutu 

işaretlenebilir. 
 
 

7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin 

(Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de 

düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel 

verinizi "Seçiminiz"   alanına yazınız  ve doğru ve 

tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak 

gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) 

KişiselVerilerinKorunmasıKanunuMad11/1(f) 

Düzeltilecek veri; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer  kanun hükümlerine 

uygun olarak işlenmiş  olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep 

No 6) ve bu çerçevede  kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü 

kişiler nezdinde de; 

a)Silinmesini talep 
ediyorum. 

 

b)Anonim hale getirilmesini talep 
ediyorum. 

 

c) Yok edilmesini talep ediyorum. 

Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Mad11/1(f) 

Sadece bir kutu 
işaretlenebilir. 

 

 

9 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. 
Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu 
"Seçiminiz"   alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen 
belgeleri ek olarak gönderiniz. 
KişiselVerilerinKorunmasıKanu
nuMad11/1(g) 

Analiz Sonucu Ortaya 
Çıkan Veri; 

10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara 

uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. 

Kanuna aykırılığa konu olan  hususu "Seçiminiz"  alanına 
yazınız  ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz.  
(Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren 
belgeler, gibi) 
KişiselVerilerinKorunmasıKanunuMad11/1(h) 

Kanuna Aykırılığa 
Konu Olan Husus; 



3- Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 13) 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 

Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

İşbu form kapsamında yukarıda sağladığım bilgilerin doğru olduğunu, Kanun’un 11. Maddesi 

kapsamında yukarıda belirttiğim hakları kullanmayı ve bu doğrultuda gerekli inceleme ve 

değerlendirmelerin yapılmasına rıza gösterdiğimi beyan ederim. 

5. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz: 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.  

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde 

size daha hızlı yanıt verebileceğiz)  

☐ Elden teslim almak istiyorum.  

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması 

gerekmektedir.)  

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 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 Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı 

mesuliyet kabul etmemektedir. 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı :  

Başvuru Tarihi :  

İmza : 

 


