
ATA FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 
 
Genel Bilgi 
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel 
verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler 
hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme 
ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, 
ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“KVKK”) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini 
korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul 
ve esaslar düzenlenmiştir. 
 
KVKK’nin 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi 
ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu Ata 
Filo Kiralama Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu (“Başvuru Formu”) ile aşağıda 
açıklanan yöntemlerden biriyle Ata Filo Kiralama Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) iletebilirsiniz. 
 
Başvuru Yöntemi 
 
www.atafilo.com.tr/kisiselveri adresinde yer alan Ata Filo Kiralama Anonim Şirketi Kişisel 
Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni Aydınlatma Metni kapsamında 
(“Aydınlatma Metni”), Şirketimize KVKK’nin 11. maddesi çerçevesinde yapacağınız başvurular 
için işbu Başvuru Formu’nun Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, 
 

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak 
için işbu formu doldurmalısınız. 

2. Formu doldurduktan sonra kimliğinizi tespit edecek belgeleri forma eklemelisiniz. 
3. Formun imzalı bir kopyasını Seba Office Boulevard B Blok K:4 Ofis 27 Ayazağa Sarıyer 

İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte iletmelisiniz. 
4. Başvuru formu; 

a. Bizzat elden kapalı zarf içinde iletilebilir. Bu durumda zarfa “KVKK Talebi” 
yazılması gerekmektedir. 

b. Noter kanalıyla iletilebilir. 
c. KVKK’de belirtilen diğer yöntemler ile iletilebilir. Bu durumda konu kısmına 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Talepler” yazılması 
gerekmektedir. 

d. Başvuru sahibinin güvenli elektronik imzası ile imzalanarak 
kisiselveri@atafilo.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak 
iletilebilir. Bu durumda konu kısmına “KVKK Talebi” yazılması 
gerekmektedir. 

 
Başvuru formu Şirketimize ulaştıktan sonra derhal işleme alınacak ve KVKK’nin 13. maddesi 
gereğince, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz 
olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 
 
Başvuru formunda yer alan taleplere ilişkin yanıtlarımız KVKK’nin 13. maddesi gereğince, yazılı 
veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret 
nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilerek sizinle paylaşılacaktır. 
 
Vekaleten yapılacak başvurularda noter tasdikli vekaletname örneğinin ibraz edilmesi 
gerekmektedir. 

http://www.atafilo.com.tr/kisiselveri
mailto:kisiselveri@atafilo.com.tr


I. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri: 
 
Sizinle iletişime geçebilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması 
gerekmektedir. 
 

Ad Soyad  

T.C. Kimlik No 
(Yabancı uyruklu ise 
uyruğu ve pasaport no) 

 

Cep Telefonu Numarası  

Telefon Numarası  

E-posta Adresi  

Tebligata Elverişli Adres 
 
 

 
II. Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz ve ‘seçiminiz’ sütunundan işaretleyiniz. 

 
İlişki Türü Seçiminiz Açıklama 
Müşteri   
Müşteri Çalışanı   
Ziyaretçi   
İş Ortağı/Tedarikçi   
Çalışan   
Diğer   

*Lütfen ilişkinize bağlı olarak hangi müşterimiz olduğunuzu veya hangi müşterimizin çalışanı 
olduğunuzu ve oradaki görevinizi veya ziyaret zamanınızı veya hangi iş ortağı/tedarikçimiz 
olduğunuzu veya şirketimizde çalıştığınız departmanı veya şirketimiz ile başka türlü nasıl bir 
ilişkiniz olduğunu belirtiniz. 
 

III. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi yazınız: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ayrılan alanın yetmemesi halinde dilediğiniz şekilde ek kağıt ekleyebilirsiniz. Bu halde 
belgenin kaybedilmemesi için ek kağıdın işbu bilgi formuna zımbalanmasını rica ederiz. 
 



IV. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz ve 
‘seçiminiz’ sütunundan işaretleyiniz: 
 

Yöntem Seçiminiz 

Adresime gönderilmesini istiyorum  

E-posta gönderilmesini istiyorum  

Elden teslim almak istiyorum  

*en hızlı yanıt verebileceğimiz yöntemin e-posta gönderimi olduğunu belirtmek isteriz. 
 
 

Talebinizin gerçekleştirilmesi ve/veya kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, 
kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek bilgi ve talep etme hakkını saklı tutar. 
 
İşbu Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve 
güncel olmaması ya da yetkisiz bir baş vuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış 
bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumlu değildir. 

 
 
 
Başvuru Sahibinin; 

 

Adı Soyadı  

Form Doldurma Tarihi  

İmza  

 


