
 

 
MMK METALURJİ SANAYİ TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU  
 
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu’nun 11 inci maddesinde ilgili kişi olarak 
tanımlanan kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma 
hakkı verilmiştir.  
 
KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca;  bu haklara ilişkin olarak 
yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu  tarafından 
belirlenen diğer yöntemlerle veri sorumlusu olan şirketimize iletilmesi gerekmektedir.  
 
Yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, bu formun doldurulup çıktısı alınarak aşağıda 
belirtilen şekillerde iletilebilecektir:  
 

 
Yöntem 

 

 
Gönderilecek Adres 

 

Zarfın üzerinde veya                

E-posta’nın Konu 

Satırında Belirtilecek Bilgi 

 
 
Şahsen Başvuru 

1. MMK Metalurji, Özerli Mah. 
Alparslan Türkeş Bulv. No:342/91 
31600 Dörtyol-Hatay  

2. MMK Metalurji, 4.Makina OSB 
4.Cad. No:1   41455  Dilovası-
Kocaeli            

 
 
 “KVK Kanunu 13.Maddesi 
Gereği Yazılı Talep”  

 

Noter tebligatı 
 

 
MMK Metalurji, Özerli Mah. 
Alparslan Türkeş Bulv. No:342/91  
31600    Dörtyol-Hatay  

 
 “KVK Kanunu 13.Maddesi 
Gereği Yazılı Talep”  

“Güvenli elektronik imza” 
ile imzalanarak Kayıtlı 
Elektronik Posta Yoluyla 

    
kisiselveri@mmkturkey.com.tr 

 
 “KVK Kanunu 13.Maddesi 
Gereği Yazılı Talep”  

 
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından başka yöntemler belirlenmesi durumunda, 
başvuruların  Şirketimize ne şekilde ulaştırılacağı, Şirketimizce duyurulacaktır. 
 
Şirketimize iletilmiş olan başvurularınız; KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince, talebin içeriğine göre talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en 
geç otuz gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda yanıtlandırılacaktır.   

 
Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:  
 
İsim, Soyisim:…………………………………………….. 
TC Kimlik Kartı No.:……………………………………………. 
Telefon No.: ………………………………………………… 
Adres:……………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
E-posta:………………………………………………………….. 
 

 
 

 



 

Şirket ilişkisi:  
 

   ☐  Müşteri 

   ☐  İş ortağı  

  ☐ Ziyaretçi  

  ☐ Çalışan  

 ☐ Eski Çalışan 

       Çalışılan Yıllar : ……………………  

 ☐ Diğer : …………………………………  

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı                                   

      Tarih : …………………..…..  

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı                                                 

      Çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisi :                             
      ……………………………………………… 

İletişimde olduğunuz şirket departmanı : 
………………….…………………………………………………. 
 
KVK Kanunu kapsamındaki talebiniz :                                                                                                                    
Başvuru Konusu : …………………………...……………………………………………………. 
…………………..…………….……………………………….……………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………..…………………..…………….……………………………….……………………………. 
 

Verilecek yanıtın bildirilme yöntemi:  

☐  Adrese gönderi  

☐  E-posta adresine gönderi  

☐  Elden teslim alma  

 
Bu 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 düzenlenmiştir. 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 bilgi (Nüfus cüzdanı 
veya sürücü belgesi sureti vb.) 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 sorumluluk kabul etmemektedir.  
 
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi):  
 
Adı Soyadı:         Tarih:  
 
İmza: 


