
               KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 

 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”, “Kanun”)  11. Maddesi ile, kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) 

aşağıda sayılan konulara ilişkin veri sorumlusuna başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır: 

 

1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

4. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin 

ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

7. Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

8. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhine bir sonucun ortaya 

çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, 

9. Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 

 

Başvurunun, KVKK madde 13/1 kapsamında, işbu başvuru formu vasıtasıyla veri sorumlusu Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler 

A.Ş.’ye aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekli ve yeterlidir; 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU ADRESİ AÇIKLAMA 

Şahsen 

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. 
Levazım Mahallesi, Koru Sokak No:2 Zorlu Center, 

Terasevler No:61, 34340 Beşiktaş İstanbul 

Başvuru Sahibi’nin başvuru adresine bizzat  veya 

noterlik vekaletnamesi ile özel olarak yetkilendirilmiş 

vekili aracılığıyla gelerek, kimliğini tevsik edici belge 
ile başvuru yapması mümkündür. 

Noter vasıtasıyla tebligat ile 
Tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır. 

İadeli taahhütlü mektup ile 

Kimliğinizi tespit edici belgeler eklenmelidir ve 

tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır. 

Güvenli elektronik imza ya da 

mobil imzayla e-posta yolu ile 
list.csimd@credit-suisse.com 

Başvuru Sahibi tarafından, güvenli elektronik imza ya 
da mobil imza ile imzalanması ve e-posta’nın konu 

kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi 
Talebi” ibaresi yer almalıdır. 

KEP adresine güvenli 
elektronik imza ile 

csimd.uyum@hs03.kep.tr 
 

Başvuru Sahibi tarafından, güvenli elektronik imza ya 

da mobil imza ile imzalanması ve e-posta’nın konu 
kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi 

Talebi” ibaresi yer almalıdır. 

 

Tarafınızca işbu form kapsamında iletilmesi gereken kişisel verileriniz, başvurunuzun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabi lmesi ve 

sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır. Başvuruda, aşağıdaki tabloda 

belirtilen bilgilerin girilmesi başvuru sahibinin tanınması, kendisiyle irtibat kurulabilmesi ve talep konusunun anlaşılabilmesi için tam, 

açık, anlaşılır ve imzalı bir şekilde doldurulmalı, veri güvenliğini sağlamak üzere, kimliği tevsik eden belgeler ile varsa talebe ilişkin 

diğer bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir. 

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir 

kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş, kişisel 

verilere ilişkin bilgi istemeye ve talepte bulunmaya dair yetki içeren özel vekaletname bulunmalıdır. 

 

Yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu 

başvurular ücretsizdir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki 

ücret alınabilir. 
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BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİ 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN 

Adı-Soyadı  

T.C. Kimlik Numarası 
(Yabancılar İçin 

Uyruk/Pasaport 

Numarası veya Kimlik 
Numarası) : 

 

Şirketimizle İlişkiniz: 

☐Müşteri    ☐Çalışan 

☐Ziyaretçi  ☐Çalışan Adayı 

☐Diğer... 

Adres  

Cep Telefonu  

E-posta adresi  

Hangi vasıtayla yanıt 
talep edildiği: 

☐Adresime gönderilmesini istiyorum 

☐E-posta adresime gönderilmesini istiyorum 

☐Elden teslim almak istiyorum 
 

 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ: 

 

(Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. ) 
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İşbu 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 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 (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 başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz 

başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Şirketimiz ayrıca, Başvuru Sahibi’nin başvurusunun talebe uygun 

biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, Başvuru Sahibi’ne başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.  

 

 

 

 

 

 

Kişisel Veri/Başvuru Sahibi1: 

 

Adı Soyadı:  

 

Başvuru Tarihi: 

 

İmza: 

 

                                                      
1Bir başkası adına başvuru yapıyor iseniz, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir, yetkili makam tarafından düzenlenmiş/onaylanmış belgeleri 
(veli/vasi olduğunuzu gösterir belge, özel yetki içeren vekaletname vb.) başvuru formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı şekilde, şirketimizin 

başvuruya yanıtının başkası adına elden teslim alınabilmesi için, söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir.  


