
   

      

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  

KAPSAMINDA BİLGİ EDİNME 

BAŞVURU FORMU 

 

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri: 
Ad   : 
Soyad   : 
TC Kimlik Numarası : 
Pasaport Numarası : 
(Yabancılar için) 
Telefon Numarası : 
Faks Numarası  : 
E-posta   : 
Kayıtlı e-posta  : 
(Kep- var ise) 
Adres   : 
  
B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. 

☐ Tedarikçi 

☐ Eski Çalışan 
Çalışılan Yıllar : …………………………………………………………… 

☐ Mevcut Çalışan 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşan 
Tarih : ……………………………………………………………………… 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı 
Lütfen çalıştığınız firma, tarih ve pozisyon bilgisini belirtiniz. 
……………………………………………………………………………… 

☐ Diğer: ……………………………………………………………………. 
 
Varsa şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:………………….…………………………………………………… 
 
C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

☐ Kayıtlı e-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
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Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 
Adı Soyadı                        : 
Başvuru Tarihi                  : 
İmza                                  : 
 
 
İşbu başvuru formu, Kişisel Verilen Korunması ve İşlenmesi Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi’nde 
belirtilen haklarınızın kullanılabilmesi ve şirketimizin bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine 
getirebilmesi için hazırlanmış olup başvurunuzun eksiksiz bir biçimde şirketimize iletilebilmesi ve eksik 
başvuru nedeniyle herhangi bir gecikme ile karşılaşmamanız amacıyla düzenlenmiştir. 
 
Kişisel verilerinizin haksız ve hukuka aykırı işlenmesine engel olabilmek ve olası risklerin önüne 
geçebilmek amacıyla başvuru sırasında sunmuş olduğunuz verilere ilişkin ispatlayıcı belgelerin (örn: 
nüfus cüzdanı, pasaport vs.) gösterilmesi ya da sunulması talep edilebilecektir. Tarafınızca istediğiniz 
verilerin kişisel verilerle ilgili olmadığı ya da başkasının kişisel verilerine ilişkin olduğu anlaşıldığında 
talebinizin reddedileceğini bilgilerinize sunarız. 
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri 
sahiplerine, Kanun'un  Madde 11.’de kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma 
hakkı tanınmıştır Kanun'un Madde13/f.1 uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin 
olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından 
belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 
 

 
 

Başvuru Yöntemi 
Başvurunun 

Yapılacağı Adres 

Dikkat Edilecek  

Hususlar 

Bizzat Başvuru Kimlik tespitini sağlayacak bir  

belge ile ıslak imzalı başvuru 

formunun elden veya noter  

aracılığı ile 

Kayışdağı Mah. 

Kayışdağı Cd. Şenol 

Sk. No:4 

Ataşehir/İstanbul 

Zarfın üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması  

Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır 

Noter Aracılığı İle  

Başvuru 

Güvenli Elektronik  

İmza ile İmzalanarak 

Kayıtlı Elektronik  

Posta (KEP) Yoluyla 

Başvuru 

5070 sayılı Elektronik İmza  

Kanunu kapsamında 

düzenlenen güvenli elektronik 

imza ile imzalanarak 

eta@hs01.kep.tr 

E-posta’nın konu 

kısmına “Kişisel 

Verilerin  

Korunması Kanunu 

Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

 



   

      

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  

KAPSAMINDA BİLGİ EDİNME 

BAŞVURU FORMU 

 

 

 
 

Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
 

          Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve talep açık olarak belirtilmiş olmalıdır.   

 Başvuru formu Kişisel Veri Sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır. 

 Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir. 
 

Başvuru Formu’nun yukarıdaki hususlara uygun olarak Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Bu 
hususlara uygun hareket edilmemesi ve/veya istenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması 
durumunda, talebiniz çerçevesinde yapılacak incelemeler Şirketimiz tarafından gereği gibi ve eksiksiz 
yürütülemeyebileceğinden, Şirketimizin böyle bir durumda her türlü kanuni hakkı saklıdır. 
 

Şirketimize yukarıdaki yollardan biri ile ulaşan başvuruda yer alan talepler, Kanun’un 13. maddesinin 
2. fıkrası uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 
en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak ve talebe ilişkin cevabımız Kişisel Veri Sahibine md. 13/f.2 
uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.  
 

Yapılan talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tarafınızdan Şirketimiz 
tarafından talep edilecektir.  

 


