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İlgili kişi (veri sahibi) olarak 6698 sayılı KVK Kanunun 13. 

maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 

hükümleri uyarınca, aynı kanunun 11. maddesinde 

belirtilen ve aşağıda 9 madde halinde sayılan haklarınıza 

ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şirket merkezimize (Evliya 

Çelebi Mah.Tersaneler Cad. No:26/1 Tuzla-İSTANBUL)  

info@turkloydu.org veya turkloydu@hs03.kep.tr kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresimize gönderebilirsiniz.  

Başvurunuzda; 

● Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, 

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik 

numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 

numarası veya varsa kimlik numarası, 

● Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

● Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, 

telefon ve faks numarası, 

● Talep konusu, 

bilgilerinin bulunması yukarıda belirtilen tebliğin 5/2   

maddesi gereğince zorunlu olup bu bilgilerden bir veya 

birkaçını içermeyen başvurular mevzuat gereği maalesef 

işleme alınamamaktadır. 

 KVK Kanunun 11. maddesi kapsamında iletebileceğiniz 

talepler şunlardır: 

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini 

öğrenebilirsiniz 

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi 

talep edebilirsiniz 

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenebilirsiniz 

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz 

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş 

olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteyebilirsiniz 

 

 

You, being the data subject, may, under the provisions of 

Article 13 of the CPPD No. 6698 and the provisions of the 

"Communique No. 30356 on the Principles and Procedures 

Regarding Applications to Data Controllers", dated 

10.03.2018, file your requests and applications for the 

exercise of your rights, which are provided within Article 11 

of the said Code and are listed below in the form of 9 items, 

via mail by way of sending the same in written form to our 

principal office address (Evliya Celebi Mah. Tersaneler Cad. 

No:26/1  34944 Tuzla, ISTANBUL) or via email by way of 

sending the same in written form to info@turkloydu.orgor 

turkloydu@hs03.kep.tr, being the registered email address 

(REM) of our Company.  

Any such application that you may so file should strictly 

contain the following details pursuant to the provisions of 

Article 5/2 of the aforementioned communique; 

● Full name and, where the application is filed in 

writing, signature, 

● In the case of the nationals of the Republic of 

Turkey, Turkish ID number; or in the case of foreign 

nationals, the nationality, passport number or, if 

applicable, ID number, 

● Domiciling or office address for notifications, 

● Designated email address, phone number and fax 

number for notification, if any, 

● Subject matter of application or request, 

and any application, in which any one or more of the 

foregoing details are missing, will not be taken into 

consideration under the applicable regulations. 

Pursuant to the provisions of Article 11 of the Article 11 of 

the PDP Code, you are entitled to file applications and 

request in order to: 

1. Learn whether or not you personal data have been 

processed, 

2. Request information as to processing if your data are 

or have been processed, 
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6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteyebilirsiniz 

7. Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin 

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteyebilirsiniz 

8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik 

sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda 

bu sonuca itiraz edebilirsiniz 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi 

sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın 

giderilmesini talep edebilirsiniz. 

 

3. Learn the purpose of processing of you personal data 

and whether your data are used in accordance with 

their purpose, 

4. Know the third parties based at home or in abroad, 

to whom your personal data have been transferred, 

5. Request rectification in case your personal data have 

been processed incompletely or inaccurately, 

6. Request deletion or destruction of your personal 

data, 

7. Request for the third parties, to whom personal data 

have been transferred, to be notified of the 

operations performed as a consequence of such 

requests as rectification, deletion and destruction, 

8. Object to occurrence of any result that is to your 

detriment by means of analysis of your personal data 

exclusively through automated systems should any 

such result occur, 

You may request compensation for the damages in case the 

you incur any loss or damage due to unlawful processing of 

your personal data. 


