
 
 

HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
BAŞVURU FORMU 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) kişisel veri sahiplerine 
(“Bundan sonra ‘Başvuru Sahibi’ olarak anılacaktır”) Kanun’un 11. Maddesi ile kişisel veri 
sahipleri olarak; 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  
d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,  
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri 

uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,  
h) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
i) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme  
haklarına sahipsiniz.  
Kanun’un 13/1 maddesi uyarınca; veri sorumlusu olan Havelsan Teknoloji Radar Sanayii ve 
Ticaret A.Ş’ye (“HTR” veya “Şirket”) bu hakların tesisi için yapılacak başvuruların şahsen 
yahut noter aracılığı ile yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik 
imza, mobil imza kullanmak suretiyle veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından 
belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.    

HTR, başvuruda yer alan talepleri, yazılı başvurularda HTR’a veya Şirket temsilcisine evrakın 
tebliğ edildiği tarih; diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun HTR’a ulaştığı 
tarihten itibaren talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, HTR’ın Kanun’un 
7. maddesinde belirtilen ücreti başvuru sahibinden isteme hakkı saklıdır.  

Başvuru sahibinin talebinin kabul edilmesi hâlinde HTR, talebin gereğini en kısa sürede 
yerine getirecek ve başvuru sahibine formda seçeceği yollardan biri aracılığıyla bilgi 
verecektir. 



Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla bilgi almak isteyen başvuru sahiplerinin aşağıda 
yer alan formu doldurup, HTR  htrtr@.hs01.kep.tr adresine e-postanın konu kısmına “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazmak suretiyle iletmeleri gerekmektedir.  

Posta yolu ile başvuru yapmak isteyen başvuru sahiplerinin formu “Çankırı yolu 7.km P.K.: 
06750 Akyurt- ANKARA” adresine ulaştırmaları gerekmektedir. 

  



6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

Bu başvuru formu, HTR ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, HTR tarafından işlenen kişisel 
verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza kanuni süresinde cevap 
verilebilmesi için hazırlanmıştır. 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin ve 
sonuçların bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanabilmesi 
amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için HTR ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti 
vb.) ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar.  

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin tam, doğru ve güncel 
olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde HTR, söz konusu yanlış bilgi ya da 
yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 

Lütfen talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili 
olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkilendirildiğinize 
ilişkin belgenin tarafımıza sunulmuş olmasına, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini 
içermesine ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesine özen gösteriniz. 

 
1. BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ   

Adı- Soyadı:    

 

 

Vekili:  

(Başvuruyu vekaleten 
yapıyorsanız vekaletnamenizi 
eklemeyi unutmayınız.) 

 

T.C. Kimlik No:   

 

 

Telefon Numarası:   

 

 

Adres:   

 

E-posta Adresi:    



Şirketimizle Olan İlişkiniz: 
(Müşteri, iş ortağı, çalışan 
adayı, eski çalışan, üçüncü taraf 
firma çalışanı, hissedar vb.)   

      

 

Şirketimiz İçerisinde 
İletişimde Olunan Kişi/Birim: 

 

Şirketimiz İle Olan İlişkinin 
Devam Edip Etmediği: 

     Ediyor 

     Etmiyor 

 

2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN 
BİLGİLER  

Lütfen talebinize uygun ifadenin/ifadelerin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.   

 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.  

 Hakkımda kişisel veri işleniyor ise veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep 
ediyorum.   

 Hakkımda kişisel veri işleniyor ise işlenme amacını ve işlenme amacına uyulup 
uyulmadığını öğrenmek istiyorum.   

 Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor ise aktarılan 
üçüncü kişileri bilmek istiyorum.   

 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların madde 
3’te belirttiğim şekilde düzeltilmesini ve aktarıldığı üçüncü kişilerde de aynı 
düzeltmenin yapılmasını istiyorum.  

 Kişisel verilerimin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması 
nedeniyle, silinmesini istiyorum.   

 Kişisel verilerimin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin 
kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu 
düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 

 Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlendiğini ve bu sebeple zarara uğradığımı 
düşünüyorum. Zararımın tazmini talep ediyorum. 

  



3. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA  
Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri 
detaylı olarak belirtiniz. 

 



4. EKLER  

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz. 
…………………..…………….……………………………….……………………………
….…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………   

5. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA 
BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:  
 

Adresime posta yoluyla gönderilmesini istiyorum.   

E-posta adresime elektronik posta olarak gönderilmesini istiyorum.  

Elden teslim almak istiyorum.  

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması 
gerekmektedir.)     

6. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI  

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve 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 bilgi 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. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya 
yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.   

Başvuru Sahibinin 

Adı Soyadı     :  

Başvuru Tarihi     :   

İmzası      :   

 


