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FİLOTÜRK ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. 
 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU MD. 13 GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU  
 

1. Genel Açıklama 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri 
sahiplerine, (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel 
verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.  
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize,  bu haklara 
ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından 
belirlenen diğer yöntemlerle  iletilmesi gerekmektedir. 
 

2. Başvuru Yöntemleri Hakkında Bilgilendirme 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres 

Şahsen yazılı başvuru * 
Pancarlı Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı No: 11 
Şehitkamil / Gaziantep 

Noter aracılığıyla başvuru** Pancarlı Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı No: 11 
Şehitkamil / Gaziantep 

Güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile 
imzalanmış başvuru formunu kayıtlı elektronik 
posta (KEP) adresimize göndermek suretiyle** 

filoturkarackiralama@hs03.kep.tr 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı 
bulunan elektronik posta adresinizden başvuru 
formunu göndermek suretiyle ** 

muhasebefinans@filoturk.net  

 
* Şahsen başvuracak ilgili kişiler, elden ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile ıslak imzalı başvuru formunu ve 
kimliğini tespit edici belgeleri ibraz etmelidir. 
** Başvuru formunu koyacağınız tebligat zarfına veya e-postanın konu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi Talebi yazılmasını rica ederiz. 
 
Ayrıca, Kurul tarafından yeni yöntemler belirlenmesi halinde bu yöntemler ve başvuru şekli Filotürk 
tarafından duyurulacaktır. 
 
Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınız KVKK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, 
talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. 
Sonuçlar,  ilgili KVK Kanunu’nun 13üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan 
tarafınıza ulaştırılacaktır. 
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3. Başvuru Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri 
 

Adı Soyadı  
T.C. Kimlik No 
(Yabancılar İçin 
Uyruk ve Pasaport 
No Bilgisi / Kimlik 
Numarası) 

 

Telefon  
Adres 
 
 

 

E-Posta Adresi  

Şirketimiz ile Olan 
İlişkiniz 

☐ Müşteri 
(Firma Adı: ……………………….) 

☐ İş / Çözüm Ortağı 
(Firma Adı: 
………………………….) 

☐ Danışman 
(Firma Adı: 
………………….……….) 

☐ Çalışan Adayı 
(Başvuru Tarihi: 
……………….….) 

☐ Eski Çalışan 
(Çalışılan Yıllar: 
………………..……) 

☐ Çalışan 

☐ Ziyaretçi 
(Ziyaret Tarihi: 
………………..…..) 

☐ Üçüncü Taraf Firma 
Çalışanı 
(Firma&Pozisyon: 
……………...…) 

☐ Diğer 
(Açıklayınız: 
………………………….) 
 

 

 

4. Başvuru Sahibinin Talepleri 
 

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. (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1(c)) 

☐ 

3 
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, 
bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
m.11/1 (ç)) 

☐ 

4 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların 
düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi aşağıdaki "3 
numaralı başlıktaki kutucuğa" yazarak doğru ve tamamlayıcı bilgileri 
gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
ikametgâh, vb) (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (d)) 

☐ 
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5 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak 
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini talep 
ediyorum. (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (e)) 

☐ 

6 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 4) 
aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini 
istediğiniz kişisel verinizi "3 numaralı başlıktaki kutucuğa" yazarak doğru 
ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus 
cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb) (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 
11/1 (f)) 

☐ 

7 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak 
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalktığını düşünüyorum (Talep No 5) ve bu çerçevede kişisel verilerimin 
aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum.  
(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (e) ve (f)) 

☐ 

8 

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 "3 numaralı başlıktaki 
kutucuğa" yazarak itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. 
(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (g)) 

☐ 

9 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu 
zararın tazminini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu "3 
numaralı başlıktaki kutucuğa" yazarak destekleyici belgeleri ek olarak 
gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren 
belgeler, vb) (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (h)) 

☐ 

 

5. Talep Hakkında Açıklama 
(Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak 
belirtiniz.) 

 
 
 
 
 
 

 
 

6. Ekler 
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7. Yanıt Bildirme Yöntemi 
(Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.) 
 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli 
vekaletname olması gerekmektedir. 

 

8. Başvuru Sahibinin Beyanı 

İşbu başvuru formu, Şirketiniz ile olan ilişkimi tespit ederek ve varsa, Şirketiniz tarafından işlenen kişisel 
verilerimi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvuruma 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 verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için 
Şirketiniz tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı 
bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Form kapsamında iletmekte olduğum taleplerime ilişkin 
bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketinizin, söz konusu 
yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmediğini bildiğimi kabul, 
beyan ve taahhüt ederim. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm hukuki ve cezai 
sorumluluk tarafıma aittir. 

 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası 
Adına Başvuruda Bulunan 
Kişi 

Tarih Adı Soyadı İmza 
   

 

* Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, lütfen başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri 
(kişisel veri sahibinin velisi / vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname, imza sirküleri gibi) başvurunun ekinde 
gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya 
onaylanmış olmaları aranmaktadır. 

* 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; firmamıza verilen belge, kişisel veri ve 
bilgilerin; personelimiz, resmi kurum ve kuruluşlar, hizmet sağlayıcılarımız ve sizin adınıza doğrudan ve/veya 
dolaylı işlem yapan kuruluş ve kişilerle, tarafınızla yapılan iş, işlem ve sözleşmelerin ifası ve hizmetin 
verilebilmesi amacı için gerekmesi halinde, gerektiği kadarıyla paylaşılacağını bildiririz. Belirtilen gerçek ve tüzel 
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kişiler haricinde tüm 3. Kişilere karşı iş bu dokümanın içeriği veri ve bilgiler 6698 sayılı yasa kapsamında koruma 
altındadır. 

* 6698 sayılı KVKK hakkında veri politikamıza https://www.filoturk.net adresimizden ulaşabilirsiniz. . 


