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GÜRSAN ALÜMİNYUM İMALAT SAN. LTD. ŞTİ. 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) kişisel verisi 

işlenen gerçek kişi olarak tanımlanan ilgili kişilere (“Başvuru Sahibi”), 

KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım 

taleplerde bulunmasına ilişkin belirli haklar tanınmıştır.1 

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. 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 kapsamda, Kurul tarafından veri 

sorumlusuna yapılacak başvuruların usul ve esasına ilişkin hususlar 10 Mart 

2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve 

Esasları Hakkında Tebliğ”de (“Tebliğ”) düzenlenmiştir. 

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu Başvuru 

Formu’nu doldurmalı ve başvuruya ilişkin ekleri ile birlikte, 

• Formun ıslak imzalı bir nüshasını, formun sonunda yer alan başvuru 

adresine şahsen başvuru ile iletmeli veya 

• Formun ıslak imzalı bir nüshasını, formun sonunda yer alan başvuru 

adresine noter yoluyla tebliğ etmeli veya 

• Formu, export@gursan.com.tr elektronik posta adresine kayıtlı 

elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha 

önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik 

posta adresinizi kullanarak göndermelisiniz. 

 

1. İletişim Bilgileriniz (Doldurulması zorunlu alan) 

 
Ad Soyad : 

T.C.K.N. : 

 Telefon : 

E-posta : 

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi: 

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, 

  telefon ve faks numarası : 

 
 
 
 
 
 

mailto:export@gursan.com.tr
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1 Daha detaylı bilgi için GÜRSAN’in www.gursan.com.tr uzantılı internet sitesinde yer alan KVKK 

kısmındaki bilgi ve belgelerden ulaşabilirsiniz. 
2 Tebliğ’in 5.maddesinin 2.fıkrası gereğince, yapılacak başvurularda işbu başlık altında yer alan bilgilerin 
yer alması zorunludur. Bu nedenle, bu kısmın eksiksiz doldurulmasını, bilgilerin eksik ya da yanlış 
doldurulması halinde başvurunuzun GÜRSAN tarafından dikkate alınmayacağını ve bu husustaki tüm 
sorumluluğun başvuru sahibinde olduğunu beyan ederiz. 

 

 
Şirketimizle İlişkiniz 

: Müşteri 
 

Çalışan 
 

Ziyaretçi 
 

Diğer 
(Belirtiniz) 

 

 

 

Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz 
 

Yanıtın 2’nci bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini 
istiyorum. 

 
Yanıtın 2’nci bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime 
gönderilmesini istiyorum. Yanıtın 2’nci bölümünde sağlamış olduğum faks 
numarama gönderilmesini istiyorum. 
 
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum 
başvurumun Kanun’un 13. 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 Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda 
aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 
 
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi) Adı Soyadı : 
Başvuru Tarihi : 
İmza : 
 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. 
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. 

http://www.gursan.com.tr/
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YAYINLANMA TARİHİ : 01.07.2020 


