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info@glojistik.com

Şahsen Başvuru (Başvuru
sahibinin bizzat gelerek
kimliğini teşvik edici belge
ile başvurması)

Noter vasıtasıyla tebligat

Güvenli Elektronik İmza
Kullanılarak

Zarfın üzerine “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi” 
yazılacaktır.

Tebligat zarfına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır. 

E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”
yazılacaktır. 









       


 
 
 
 


 




            


 

 







 

 


 

 

 



 









 



















 

 
 

 
 

 

















  

 

   


