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BAŞVURU FORMU 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (“Kanun”) 13.maddesinde kişisel verileri işlenen kişilerin (“İlgili Kişi”) veri 

sorumlusuna başvuru yapma hakkına yer verilmiştir. Bu doğrultuda Veri Sorumlusu sıfatıyla CNS Bağımsız Denetim AŞ, başvuru 

formunu aşağıdaki gibi düzenlemiştir.  

Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVK Kanunu”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.  

Veri Sorumlusu CNS, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, ilgili kişilerin veri sahipliği sıfatlarından doğan haklarının 

değerlendirilmesi ve ilgili kişilere yapılması gereken bilgilendirmeyi işbu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla 

gerçekleştirilebilecektir.   

Veri Sorumlusuna yapılan başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) 

tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.   

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz İlgili Kişinin talebini kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Başvurunun 

cevabını İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz 

tarafından gereği yerine getirilir.  

1. Başvuru Hakkı 

 KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan 

konularla ilgili taleplerde bulunabilir:  

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

• Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  

• Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,  

• Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme,   

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.   

 2. Başvuru Araçları  

İlgili Kişilerin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı 

olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:  

a. Yazılı başvuru: İlgili kişiler taleplerini noter aracılığıyla veya posta yoluyla İçerenköy Mahallesi, Çayır Caddesi, Özce Center, 

No:3, Kat:1 Ataşehir, İstanbul adresine iletebilecekleri gibi veri sorumlusunun adresinde elden teslim yoluyla da başvuru 

yapabilirler.  

b. Elektronik posta: İlgili kişiler, taleplerini veri sorumlusuna daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı 

bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirler. Veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunmayan bir 

elektronik posta adresi üzerinden iletilen başvurular, kimlik teyidi yapılmaksızın yanıtlanmamalıdır. CNS'nin ilgili kişi talepleri 

için belirlenmiş olan info@cnsdenetim.com.tr e-posta adresidir. 

c. Güvenli elektronik imza, mobil imza veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım veya uygulama: CNS tarafından ilgili 

kişilere belirtilen vasıtalar aracılığıyla başvuru yapma imkânı tanınmışsa, ilgili kişiler belirtilen kanallar üzerinden taleplerini 

iletebilirler.  
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A.  Veri Sahibinin iletişim bilgileri:  

Ad-Soyad: 

TC Kimlik Numarası: 

Adresi: 

E-posta Adresi:   

Telefon Numarası:   

B. Lütfen CNS ile olan ilişkinizi belirtiniz. 

Müşteri 

Çalışan 

Eski Çalışan 

Çalışan Adayı 

Tedarikçi 

Diğer 

C. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  

 

 

 

 

D. Başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemi:  

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.  

Yukarıda belirtmiş olduğum E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

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 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. 

Başvuru Tarihi:                                                                            

Başvuran Adı Soyadı:  

İmza  

 

Başvurunun Alındığı Tarih:                                                        

Başvuruyu Alan Adı Soyadı:  

İmza 


