
                                    AGRO TİGER TARIM MAKİNALARI 
                                                (“AGRO TİGER”)  

KVKK BAŞVURU FORMU 

Başvuru Şekli 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen 
gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak 
amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvurunun “yazılı veya Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletileceğini ifade etmektedir.  

Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere, Agro Tiger 
tarafından pozitif hukukumuzun “yazılılık” kriterleri dikkate alınarak İlgili Kişiler 
için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili kişiler, işbu formu 
esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru 
yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi; 

o güvenli elektronik imzası ile “ELEKTRONİK POSTA ADRESİ”  adresine bir e-
posta göndererek, veya 

o bu forma atacağı el yazısı imzası ile, “ŞİRKET ADRESİ” adresine yapacağı 
şahsi başvuru ile, veya 

o noter marifetiyle 

başvuruda bulunabilir.  

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Agro Tiger’e iletilen başvurular, talebin 
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz 
cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda 
bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından 
belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişiye yansıtılacaktır. 

I. İlgili Kişinin irtibat bilgileri: 

Ad Soyad: 

TCKN: 

Telefon veya Cep Telefonu Numarası: 

E-posta adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa): 

Adres (Cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa): 

II. İlgili Kişinin şirket ile ilişkisine ilişkin açıklamalar (aday çalışan, 
tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi): 

III. İlgili Kişinin KVKK md. 11 kapsamında talebi: 

IV. İlgili Kişinin İmzası (kağıt ortamda başvuru yapılması halinde): 

 



           KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU 
                                                                                                Başvuru Tarihi :……/……/……….. 
 

 □ Kendisine ait “Kişisel Verinin Talebi” 
 □ Başkasına ait “Kişisel Verinin Talebi” halinde (19 yaşından gün almamış ise ebeveynleri ya da 
velayet sahibi, vesayet altında ise vasisi, ilgili kişinin bu yönde açıkça vekâlet vermiş olduğu kişiler) 
 

A. Başvuruda bulunan Kişinin iletişim bilgileri:  
Adı Soyadı:…………………………………………..İmza:………………………………………………………………….. 
Doğum Tarihi:…… /…….. /…………       T.C. Kimlik No :………………………………………………......  
Telefon Numarası:…………………………………………………………………………………………….................. 
 E-posta Adresi:………………………………………………………………………………………………………………….  
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Talebi yapılan Kişisel Verinin sahibi: 
 Adı Soyadı:…………………………………………..İmza:…………………………………………………………………… 
Doğum Tarihi:…… /…….. /…………  T.C. Kimlik No :…………………………………………    
Telefon Numarası:……………………………………………………………………………………………………………… 
 E-posta Adresi:………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
C. Lütfen Agro Tiger ile olan ilişkinizi belirtiniz. (“Müşteri, eski çalışan, üçüncü taraf, Agro 
Tiger’ e hizmet sunan firma çalışanı gibi) : 
 
 
 
Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 
 
 
 
 
E. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 
 □ Adresime gönderilmesini istiyorum. 
 □ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  
□ Elden teslim almak istiyorum.  (Vekâleten talep edilmesi durumunda vekâletname veya 
yetkili kişinin yetkisini gösterir belgenin olması gerekmektedir.) 
 
 
 
 
 
F. Açıklama Bu formu doldurarak, • İmzalı bir örneğini ‘ŞİRKET ADRESİNE’ bizzat teslim 
edebilir, noter kanalıyla gönderebilir. 



 Şirket elektronik posta adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı 
elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz aracılığıyla 
iletebilirsiniz.  
Doldurmuş olduğunuz bu başvuru formu, Agro Tiger ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, 
Agro Tiger tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak eksiksiz ve isabetli olarak ilgili 
başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde 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 Agro Tiger, ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti 
gibi) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin 
bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu 
yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya belirttiğiniz adreslere 
cevaplarımızın gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı Agro Tiger sorumluluk 
kabul etmemektedir. İşyeri  tarafından doldurulacaktır.  
Şirket Adresimiz:…… 
E-posta adresimizi: ……. 
 
Tarih:……/……./………   
 
Teslim Alanın Adı Soyadı:……………………………………………………………   
İmza:…………………….   
 

 


