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Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat 

gelerek kimliğini tevşik edici belge ile 

başvurması)

Marm Assistance Destek Hizmetleri A.Ş.

Harmandere Mah. Ankara Cad. AirPort 

Plaza No:486, 34912 Pendik/ İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır

Noter vasıtasıyla tebligat

Marm Assistance Destek Hizmetleri A.Ş. 

Harmandere Mah. Ankara Cad. AirPort 

Plaza No:486, 34912 Pendik/ İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır

Güvenli Elektronik İmza kullanılarak
marm@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Genel Açıklama
Marm Assistance Destek Hizmetleri Anonim Şirketi (“Marm Assistance” veya “Şirket”) olarak tarafınıza yönlendirdiğimiz bu form, 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi ile kişisel veri sahiplerine tanınan başvuru hakkını kolaylıkla kullanabilmeniz için 

gereken tüm unsurları kapsamaktadır. Bu nedenle kişisel verilerinizle ilgili başvuru hakkınızı kullanırken bu formun çıktısını alarak doldurmanızı 

ve formun sonunda belirtilen yöntemlerden biriyle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların,

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile

• Noter vasıtası ile,

• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik 

• posta adresine gönderilmek suretiyle

tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce 

duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere yukarıda 

tariflenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 

13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

Verilerin güvenliğini sağlama amacıyla, tarafımızca, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit 

etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edilebilecektir. Ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde 

sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili olarak kendisine soru yöneltilebilir.

Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir 

bilgi olması gibi durumlarda, tarafımızca gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.
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Müşteri

Ziyaretçi

 İş Ortağı

Tedarikçi

İsim

Soy İsim

TC Kimlik Numarası

Telefon Numarası

E-posta Adresi

Adres

1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

2. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: 
(Müşteri, Ziyaretçi, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi)

 Diğer (Lütfen belirtiniz):  

Şirket ile iletişimde olduğunuz departman:

Konu : 

 Eski Çalışan

Çalışılan Yıllar: 

 Çalışan Adayı

Başvuru Yapılan Tarih: 
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Şirketiniz nezdinde hakkımda kişisel veri işleyip işlenmediğini 

öğrenmek istiyorum.

Şirketiniz nezdinde hakkımda kişisel veri işleniyorsa bu veri 

işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere 

aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve 

bunların düzeltilmesini talep ediyorum. 

(Düzeltilmesi istenen kişisel veri „Seçim“ alanına yazılmalı, doğru 

ve tamamlayıcı belgelerle beraber  Şirket’e iletilmelidir.)

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.

Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut 

olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirket’e 

iletilmelidir.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin 

aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de

düzeltilmesini istiyorum. 

(Düzeltilmesi istenen kişisel veri „Seçim“ alanına yazılmalı, doğru 

ve tamamlayıcı belgelerle beraber  Şirket’e iletilmelidir.)

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 

kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin 

aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum.

Şirket nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik 

sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan 

sonuca itiraz ediyorum.)

(Aleyhe olduğu düşünülen analiz sonucu „Seçim“ alanına 

yazılmalı, itirazı destekleyici belgelerle beraber Şirket’e 

iletilmelidir.)

3. KVKK 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibi’nin talebi



005 <<<<<

Marm Assistance 2020

4. Kişisel Verilerinizle İlgili Talebinizi Detayli Olarak Belirtiniz: (Lütfen Yukarıda Belirtilen Bilgi/  
               Belgeleri Ayrıca İletiniz)

Geri Bilgilendirme Yöntemi

 Adresime gönderilmesini talep ediyorum

 E-posta adresime cevabın gönderilmesini istiyorum. 
 
 Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname olması gerekmektedir.)

Başvuru Tarihi İmzaBaşvuranın Adı Soyadı

İşbu başvuru formunda tarafımca belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan eder; Marm Assistance Destek Hizmetleri Anonim Şirketi’nin, 

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 ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkının 

bulunduğunu kabul ederim. (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.)

Başkası adına başvuruda bulunulması durumunda, başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösteren belgelerin (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi 

olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvuru ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişinin
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