
BAŞVURU FORMU 
 
İş bu bilgi alma formu (“Başvuru Formu”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 

("Kanun"), veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin sorumlulukları ile ilgili maddelere 

ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından 10 Mart 2018 tarihinde yayımlanan 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

("Aydınlatma Yükümlülüğü Tebliği") ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ’e ("Başvuru Tebliği") ve Kanun ile ilgili sair düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
BAŞVURU USULÜ: 
 
Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11. Maddesinde ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması 

Politikası’nda da belirttiğimiz haklarından faydalanabilmesi için Başvuru Tebliği gereğince 

taleplerini; 
 

1- Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte, eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru 

Formu’nu ıslak imzalı bir kopyasını “Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı No:160 

MURATPAŞA/ANTALYA” adresine şahsen ibraz etmek suretiyle, 

 
2- Başvuru Formu’ nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik 

imza” ile imzalayarak erdemantalyapetrol@hs01.kep.tr adresine Kayıtlı Elektronik Posta 

(KEP) yoluyla göndermek suretiyle ya da, 

 
 
 

BAŞVURUYA CEVAP 
 

Petrol Ofis, Kanun’un 13/2 maddesi gereği talebi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her 

halükarda otuz gün içerisinde sonuçlandırır. Kural olarak bu işlem ücretsiz olarak yapılsa da 

ayrıca maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ gereğince bir ücret belirlenebilir. 
 

Başvuru Formu’nda, Başvuru Tebliği gereğince doldurulması gereken zorunlu alanların eksikliği 

halinde talepte bulunan kişisel veri sahibine en kısa sürede doldurulması gereken yerleri 

belirterek dönüş sağlanır. 
 
Kanun ve Başvuru Tebliği gereği, tarafınızca verilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olması ve 

Başvuru Formunda “*” ile işaretli doldurulması gerekli alanların tam ve eksiksiz bir şekilde 

doldurulması gerekmektedir. ERDEM ANTALYA PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ, yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek 

taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. 
 

ERDEM ANTALYA PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, veri sorumlusu sıfatıyla 

kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olması sebebi ile kimlik tespiti amacıyla 

tarafınızdan ilave bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır. 
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BAŞVURU FORMU 
 
 
 

Kişisel Veri Sahibi’nin Adı Soyadı*: 
 

T.C. Kimlik Numarası*: 
 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri:* 
 

Telefon*: 
 

E-posta Adresi*:  
 

 

ERDEM ANTALYA PETROL ÜRN TİC. A.Ş ile İlişkiniz: 
Sizi Tanımlayacak Yere ‘Evet’ Yazmanızı Rica Ederiz.  
Müşteri 

 

Ziyaretçi 
 

(Ziyaret Tarihinizi belirtmeniz gerekmektedir.)  
Çalışan 

 
(Pozisyon adını belirtmeniz germektedir.)  
İş Ortağı 

 
(Çalıştığınız firma adını belirtmeniz gerekmektedir.)  
Eski Çalışan 

 
(Çalıştığınız yıl aralığını ve pozisyonunuzu belirtmeniz 
gerekmektedir.)  
İş Başvurusunda Bulunan 

 
(Başvuru Tarihi ve başvurulan pozisyon bilgisinin de 
paylaşılması gerekmektedir.)  
Diğer  

 
 

Lütfen İletişim Halinde Olduğunuz Birimimizi Bildirin:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Talep Konusu*   Seçiminiz* 
     (Bir veya Birden fazla alanın talebinize uygun olarak 

(Talebinizi net olarak belirtmeniz gerekmektedir.) ‘Evet’  ifadesi  ile  ya  da  ilgili  satırda  yönlendirildiği 
     şekilde doldurmanız gerekmektedir.) 

 

1-ERDEM ANTALYA PETROL ÜRÜNLERİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nezdinde  
kişisel  verilerim  

işleniyor mu?    

2 Kişisel verilerimin işlenmesi faaliyeti ile ilgili  

olarak bilgi talep ediyorum.   

3 Kişisel  verilerimin  işlenme  amacını  ve  
bunların amacına uygun kullanılıp  
kullanılmadığı  bilgisinin tarafıma iletilmesini  
talep ediyorum.    
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4  Kişisel  verilerim  yurt  içinde  veya  dışında 
üçüncü kişilere aktarılıyor ise aktarılan üçüncü  
kişilerin bilgilerini talep ediyorum.  
5  Kişisel verilerime  ilişkin yanda  belirttiğim 
şekilde düzeltme talebim bulunmaktadır. 

 
(Bu talebinizi düzeltme talebinizin olduğu bilgileri  
açıkça belirterek ve doğru veya tamamlayıcı bilgileri 
gösteren belgeleri ibraz ederek yöneltmeniz 

gerekmektedir.)  
6 Aşağıda belirttiğim kişisel verilerimin 
silinmesini/yok edilmesini/anonim hale  
getirilmesini talep ediyorum. 

 
(Talebinizi ve bu talebinizin nedenini –işlenme 

amacının ortadan kalkması vs. gibi- net olarak yandaki  
kutuya detayları ile birlikte açıklamanız 

gerekmektedir.)  
7  Düzeltme  ve/veya  silme  talebimin  kişisel  
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini talep ediyorum.  
8 İşlenen kişisel verilerimin münhasıran  
otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi 
sonucunda şahsım aleyhine bir sonuç  
doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca  itiraz  
ediyorum. 

 
(Söz konusu kişisel verilerinizi, hangi analizin ne gibi 
olumsuz  sonuçları  olduğunu  net  olarak  belirtmeniz 
gerekmektedir.)  
9 Kişisel verilerimin hukuka aykırı olarak 

işlenmesi sebebiyle oluşan zararımın  
giderilmesini talep ediyorum. 

 
(Mahkeme Kararı, Kurul Kararı, Maddi zararın tutarını 
gösteren belgeler vb. gibi zararı ve miktarını gösteren  
belgelerin ibrazı zorunludur.)  

 
 

İşbu başvuru kapsamında iletilen kişisel verilerimin yukarıda belirtilen talep konusu ile 

sınırlı olarak işlenmesine, Madde 7’de yer alan düzeltme talebime istinaden iletmiş 

olduğum kişisel verilerin kayda alınmasına ve/veya silinen veya imha edilen bilgilere ilişkin 

özel kayıt oluşturulmasını gayrikabili rücu kabul ve beyan ederim. 
 

Tarafınıza Verilecek Cevabın Bildirilme Yöntemi de belirtmeniz gerekmektedir. Bu 

kapsamda aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz:* 
 
 
 

lmesini istiyorum  
 

-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  
 

noter tasdikli vekâletname  
veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 
 
 
 

Talepte Bulunan Kişisel Veri Sahibi 
 

Ad-Soyad* 
 

İmza* 
 

Tarih* 
*Doldurulması Zorunlu Alan 
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