
 
 

 
 

GÜNEŞ ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 
 

1-Genel Açıklamalar 
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak 
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde 
kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.  
 
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, 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. Tarafımıza aşağıdaki kanallar vasıtasıyla yazılı olarak 
ileteceğiniz başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca, talebinizin Şirketimize 
ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, 
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 
 
2- Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri  
 
Ad-Soyad   

T.C. Kimlik No  

Telefon   

E-Posta Adresi   

Adres  

 
 
3-Başvuru Sahibinin Şirketimiz ile İlişkisi  
 

○ Müşteri 
○ Ziyaretçi  
○ Çalışan 
○ İş Ortağı  

○ Diğer (Lütfen Belirtiniz.)  

Şirketimiz Olan 
İlişkinizin Detaylarını 
Belirtiniz  

 

 
 
 



 
 

 
 

4-Başvuru Sahibinin Talebi  
 
Veri sahibinin hakları KVK Kanunu madde 11’de belirtildiği üzere aşağıda sıralanmış olup, 
lütfen talebinize uygun olan kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz. 
 
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme  
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi 
talep etme 

 

Kişisel verilerin 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 ve 
yapılan işlemlerin, kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme (Eksik veya yanlış olduğu düşünülen 
ve düzeltilmesi istenen kişisel verilerin 
içeriği ve kişisel verilerinizin doğru ve 
tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgelerinde 
bu taleple birlikte gönderilmesi 
gerekmektedir.)  

 

KVKK 7. maddede öngörülen şartlar 
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini ve yapılan 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 

 

 
Lütfen talebinizi aşağıda detaylı bir şekilde açıklayınız.  
 
 



 
 

 
 

5- Başvuru Kanalları  
 
BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU ADRESİ  AÇIKLAMALAR 
Fiziki Başvuru  Sanayi Mah. 6004. Cad. 

No:23 Kocasinan / 
KAYSERİ 

Kimliğinizi tespit edici belge 
ile gelinmelidir. 

Noter Kanalıyla  Sanayi Mah. 6004. Cad. 
No:23 Kocasinan / 
KAYSERİ 

Noter kanalıyla tebligat 
göndererek yapabilir 

İadeli Taahhütlü Mektupla  Sanayi Mah. 6004. Cad. 
No:23 Kocasinan / 
KAYSERİ 

Kimliğinizi tespit edici 
belgeler eklenmelidir ve 
tebligat zarfında “Kişisel 
Verilerin Korunması 
Kanunu Kapsamında Bilgi 
Talebi” ibaresi yer almalıdır. 

“Güvenli elektronik imza” 
ile imzalanarak Kayıtlı 
Elektronik Posta (KEP) 
Yoluyla 

guneselektrik@hs03.kep.tr E-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi Talebi” 
yazılacaktır. 

 
6-Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz 
 
○ Adresime gönderilmesini istiyorum.  
○ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  
○ Elden teslim almak istiyorum.  

 
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 bilgi (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 başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da 
yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 
Şirketimiz ayrıca, Başvuru Sahibi’nin başvurusunun talebe uygun biçimde 
sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, Başvuru Sahibi’ne başvurusu ile ilgili soru 
yöneltebilir. 
 
Başvuru Sahibi Ad,Soyad  
Başvuru Tarihi  
İmza  

 
Bir başkası adına başvuru yapıyor iseniz, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir, 
yetkili makam tarafından düzenlenmiş/onaylanmış belgeleri (veli/vasi olduğunuzu gösterir 
belge, özel yetki içeren vekaletname vb.) başvuru formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. 
Aynı şekilde, şirketimizin başvuruya yanıtının başkası adına elden teslim alınabilmesi için, 
söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir. 


