
 
 

 
 

EXPORTAN DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ 
 

BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR 

 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak 
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVK 
Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmış 
olup, aynı kanun kapsamında veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak 
yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” 
olarak şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak elden kimlik teyitli 
veya noter vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir. 
 
Başvurunun Yapılacağı Adres: 19 Mayıs Mah. Sümer Sok. Sümko Sitesi, K2 Blok, 
D:2, Kadıköy, İSTANBUL 
 
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 
 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası 
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa 
sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 
13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 
 
1. Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri: 
 

Ad-Soyad : 

T.C Kimlik No :  

Telefon No :  

E-posta : 

Adres :  

 
 
 
 
 
 



 
2. Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. 
 
Müşteri  İş Ortağı  Çalışan  İş Başvurusunda Bulunan   Hissedar    
 
 
 
Diğer (____________________) 
 
 
 
3. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 
_____________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 
 
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 
Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica 
ederim. 
 
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel 
olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep 
edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen 
ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 
 
Yanıtın 1’nci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
Yanıtın 1’nci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini 
istiyorum. 
 
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı : 
 
Başvuru Tarihi : 
 
İmza : 


